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Väike-Maarja valla kodukohakampaania 2016
Registreeri ennast
Väike-Maarja valla elanikuks!

Kuidas esitada elukohateadet
Väike-Maarja vallavalitsusele

Tänan kõiki, kes on oma kodukohaks valinud Väike-Maarja valla!

Väike-Maarja valda sissekirjutamiseks on vaja esitada elukohateade.

Omavalitsusse sissekirjutatud elanike arv on otseses seoses valla käekäiguga, sest oluline osa valla eelarve tuludest moodustub just elanike tulumaksu
laekumisest. Iga Väike-Maarja valda sissekirjutatud elaniku tulumaksust laekub 2017. aastal 11,6% omavalitsuse eelarvesse.
Väike-Maarja vald soovib elanikele pakkuda kõiki kogukonna ootustele vastavaid avalikke teenuseid ning just elanike maksutulu eest on võimalik arendada üldist heaolu – võimaldada kooliharidust kodulähedases koolis, ehitada
tervisekeskus ja tagada abivajajaid arvestav sotsiaalhoolekanne, parandada
ning ehitada uusi sõidu- ja kergliiklusteid, toetada muusikakooli ja noortekeskusi, väärtustada kultuuri, pakkuda sportimisvõimalusi ning hooldada haljasalasid ja terviseradu.
Kui Sa elad Väike-Maarja vallas ja ei ole ennast veel mingil põhjusel
vallakodanikuks registreerinud, siis kutsun Sind seda tegema.
Vallaelanike hingekirja on teretulnud ka Väike-Maarja valla sõbrad ja patrioodid, kes hetkel tegutsevad küll mujal, aga hoiavad oma koduvalda alati
südames ja soovivad anda nii oma panuse kodukoha arengusse. Olete oma
toetuse ja ideedega oodatud!
Vormistades elukohateate enne 31. detsembrit 2016, annad oma panuse koduvalla arengusse juba järgmisel aastal!
Ene Preem
volikogu esimees

Kõigi 2016. aastal Väike-Maarja
valla elanikeks registreerunud
inimeste vahel loositakse
välja kaks 1000 euro suurust
tänuauhinda.
Auhinnad loositakse välja 2017. aasta veebruarikuus.
Loosimise toimumisest teavitatakse Väike-Maarja valla kodulehel, Facebooki lehel ja infolehes.
Loosimises osalevad kõik 2016. aastal Väike-Maarja valda sisse kirjutanud
inimesed, kes on ka loosimise toimumise hetkel Väike-Maarja valla kodanikud.

Elukohateadet saate esitada:
• kantseleisse kohale tulles;
• saates posti teel;
• saates digitaalse allkirjaga e-posti teel;
• kasutades rahvastikuregistri e-teenust teabeväravas eesti.ee.
Elukohateate esitamisel on vajalikud järgmised dokumendid:
• täidetud elukohateate blankett;
• koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest (pole vaja digitaalallkirja puhul);
• koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek – kui teate esitaja ei ole ruumi omanik. Elukohateate esitamisel kodanikuportaali kaudu saab ruumi omanik oma
nõusolekut kinnitada digitaalallkirjaga;
• kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukohateate esitamiseks kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel.
Väike-Maarja vallavalitsuse kantselei on avatud:
• E 8.00-17.00
• T-N 8.00-16.30
• R 8.00-16.00
Lõunapaus iga päev kella 13.00-13.30.
Lisainfot elukoha registreerimise kohta saab kantseleist telefonil 329 5750,
e-posti aadressil valitsus@v-maarja.ee või siseministeeriumi kodulehelt.
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Mõtteid Rakke ja Väike-Maarja valdade ühinemisläbirääkimiste teemal
Sügis lõppes käesoleval aastal ootamatult vara. Kergelt harjumatu oli novembri alguses sall ja tutimüts välja
otsida ning veidi ununenud sõprust
oma lumelabidaga uuendada. Eelmistel aastatel on valge lumevaip saabunud oluliselt hiljem ning meie tublid
talihooldustööde teostajad on saanud
hommikuti magusaid unenägusid vaadata. Ühe lumelükkaja sõnul tuleb neil
kõigil nö „käsi aknast väljas“ magada,
et öise ilmamuutuse tagajärjel õigel
ajal hangede vahele elanikke abistama
jõuda. Sügisene lumetõrje avalik hange
tõi mõnesse meie valla piirkonda uued
lükkajad ning eks neid pisemaid detaile
on alguses vaja läbi rääkida. Infot kõikide piirkondade talihooldajatest leiab
valla interneti kodulehelt lingilt „Valla
teed“.
Paides toimunud Keskerakonna
kongress pani veerema protsessi, mis
suure tõenäosusega veeretab Ratase
ka Eesti riigi peaministriks. On inimesi, kes on võrrelnud eelmise valitsuskoalitsiooni laiali minemist poliitilise
pommi lõhkemisega, mille süütenööri
ots süüdati juba esimestel päevadel
pärast IRL, sotside ja reformierakonna koalitsioonilepingu allakirjutamist.
Kindlasti on selles ka veidi tõtt, sest
ühist ja koostöös riigivankri vedamist
ei tunnetanud paljud inimesed. Võtkem asja rahulikult, tegemist on täiesti
tavalise demokraatliku riigi toimimisega, kus on vaja eelkõige seda, et me
ise oleksime piisavalt infoga kursis,
mõtleksime kaasa ning valimistel teeksime kaalutud valikuid. Uuele loodavale koalitsioonile tuleb anda esimesed
kriitikavabad 100 päeva värskel poliitlumel uute jälgede astumiseks. 2017.
aasta kevadel on võimalus vaadata, kas
kuraasikus ja loosung „Nüüd hakkame
tegema sisulisi ja julgeid otsuseid ning
peenhäälestamist ei ole vaja“ sulab
sama kiiresti kui kevadine lumi või on
elluviidavad muudatused käimas Eesti
elanikega ühte jalga ning uute riigitüürimeestega ollakse rahul. Tõenäoliselt
tuleb ka reformierakonnale kasuks istuda vahepeal nö varumeeste pingil,
mõelda rahulikult järele, mis valesti
tehti ning seejärel mõelda välja korralik
plaan riigi arengutee suunamiseks.
Kevadeni ehk 100 päeva ei saa oodata haldusreformi teemaga, sest täna
kehtivas haldusreformi seaduses on
tähtajad, millega on vaja käesoleval
hetkel arvestada. Esimene tähtaeg on
jõudmas kätte 1. jaanuaril 2017. Selleks
ajaks peavad vabatahtlikud kohalike
omavalitsusüksuste ühinemised või
liitumised olema jõudnud lõpule. Ehk
valdade ja linnade volikogud peavad
vastu võtma ühinemisotsused ja esitama kogu vajaliku dokumentatsiooni
maavanematele. Eks käesoleval hetkel
on õhus küsimus, et kas Mailis Repsi
presidendikampaania ajal jõuliselt välja käidud kriitika haldusreformi aadressil omab ka sellele tähtajale mõju. Mailis Repsi artikkel 15. septembril „Sisutu
haldusreform kustutab tule paljudes
Eestimaa külades“ tõi välja, et KOV-le
tuleb anda rohkem aega ühinemisläbirääkimisteks ning selline haldusreform
on sisutu. Eks me oleme kahjuks õppinud, et üks asi on loosung valimiskampaanias ning teine asi on selle reaalne
teostamine ning oma lubaduste eest
vastutamine oleneb ikkagi inimesest
endast. Lisaks haldusreformile on seni
suurim opositsioonipartei rääkinud ka
kohalike omavalitsuste tulubaasi suurendamisest ning vajadusest viia see
2009. aasta tulubaasi tasemele. Eks aeg
annab arutust.
Räägin nüüd Väike-Maarja valla tegevusplaanidest ja võimalustest keh-

tiva haldusreformi seaduse alusel. Pärast seda kui Tamsalu vald oli lõpuks
selgusele jõudnud ja valinud Tapa valla
ühinemisläbirääkimiste jätkamiseks,
siis tegi Väike-Maarja vald ettepaneku
Laekvere ja Rakke valdadele ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. Laekvere
vald oli pidanud paralleelselt läbirääkimisi Vinni vallaga liitumiseks ning
pärast elanike küsitluse läbiviimist
otsustas neid ka jätkata. Rakke vald
otsustas ettepaneku vastu võtta ning
läbirääkimistega algust teha. Need on
toimunud täiesti normaalselt, sest mõlemad vallad on seni küllalt sarnaste
põhimõtete järgi toimetanud. Mitmel
pool mujal Eestis on kõige „valusam“
teema olnud haridusvaldkond. Õnneks
on meil tänaseid õpilaste arve ja üldhariduskoolide asukohti vaadates haridusasutuste võrgustik mõistlik.
Keerulised ja kindlasti tundlikud
otsused Salla ja Lahu kooliga
seoses on Rakke vald suutnud
ära teha ning Rakke alevikus
on tugev ja korras kool olemas.
Väike-Maarja vallas on põhikoolides õpilaste arv selline, et
nad tulevad tänaste rahastamismudelite valguses toime: Kiltsi
koolis on 66 õpilast, Simunas 77
ja Väike-Maarja gümnaasiumis
311. Ühinemislepingu projektis
on kirjas, et kõigile õpilastele
tagatakse võimalikult kodulähedane põhiharidus, olemasolev
põhikoolide võrk ja Väike-Maarja
gümnaasiumi gümnaasiumiaste
säilitatakse. Ka tagatakse kõikidele õpilastele ka edaspidi tasuta koolilõuna. Koostööd tehakse haridusuuenduse, õpetajate
koolituse, hariduslike tugiteenuste ning huviringide korraldamisel. Põhjalikult analüüsitakse haridusasutuste pakutavaid
tugiteenuseid ning vajadusel
suurendatakse nende kättesaadavust nii täiendavate spetsialistide töölevõtmisega kui teenuste sisseostmisega. Võib küll
tõdeda, et meil on maakonnas
haridusvaldkonna tugiteenuseid
pakkuv Rajaleidja keskus, mis on
iseenesest suurepärane, kuna
tegeletakse nii karjäärinõustamisega kui aidatakse keerulisemate tugiteenuste kaasamist
vajavate kaasuste lahendamisel.
Kuid sellest alati ei piisa ning
suurema omavalitsuse puhul on meil
võimalus teha veelgi paremat koostööd
koolide vahel psühholoogi, logopeedi
või sotsiaalpedagoogi teenuste korraldamisel. Samuti on ühinenud omavalitsuses võimalik haridusnõuniku toetus kõikidele hariduse allasutustele.
Erinevus on ühinemislepingu projektis
võimalik teha lasteaedade ehk alushariduse rahastamisel. Siin on mõlemad
omavalitsused rakendanud erinevaid
põhimõtteid, millel mõlemal on oma
plussid ja miinused. Rakke vallas tuleb lapsevanemal täna lasteaia lapse
eest maksta kokku vähem ning lasteaia
kohatasu on seotud alampalga määraga. Ehk, kui Eestis suureneb ametlik
alampalk, siis suureneb ka kohatasu.
Samas on lasteaias toit lapsevanemale tasuta. Väike-Maarjas on rakendatud
kindel kohatasu ning lisaks tuleb lapse
eest tasuda lasteaias söögi eest. Juhul,
kui laps käib lasteaias kõik päevad, siis
Väike-Maarjas on kohatasu ja lisaks toiduraha kokku suurem kui Rakkes. Juhul,
kui laps on osaliselt haige või puudub
muul põhjusel, siis ei tule toiduraha
nende eest tasuda. Läbirääkimistel oleme jõudnud Rakke valla esindajatega
kokkuleppele, et kajastame ühinemislepingu projektis alushariduse rahastamist järgnevalt: esimesed kolm aastat jätkub mõlema valla territooriumil

tänane olukord ja seejärel vaadatakse
rahastamispõhimõtted uuesti üle, kuid
eesmärgiks võetakse see, et lasteaiaga
seotud tasud oleksid lastevanematele
soodsamad.
Ühinemislepingu projektis on läbirääkimiste pidajad kokku leppinud,
et õpilaste töökasvatuse- ja harjumise
eesmärgil ning ka omavalitsuse veelgi
parema heakorra hoidmiseks lisatakse
punkt, et suviseid õpilaste töölaagreid hakatakse korraldama selliselt, et
kaasatud oleksid õpilased kõigist valla
piirkondadest.
Kuigi perearsti- ja pereõe teenuste
korraldamine ei ole kohaliku omavalitsuse kohustus, on see teenus väga oluline kõigile elanikele. Selles suunas on

ka võimaldab nende teenuste vajaduse
katmist 2020. aastal.
Ettevõtluse peatükis võetakse eesmärgiks ühtse ettevõtluse ja turismi
arendamise poliitika väljatöötamine,
lähtudes seejuures piirkondlikest arengueeldusest. Toetatakse ettevõtjaid
uusi töökohti loova taristu väljaehitamisel. Kavas on valla ettevõtlustoetuse taotlemise korda laiendada kogu
ühinenud vallale ning projektitaotluste
esitamist erinevate ettevõtluse toetamiseks loodud meetmetesse. Tulevikus
on suure tõenäosusega kõige olulisemaks ettevõtlusarengu võtmeks kohaliku tööjõu olemasolu. Seega on kavas
jätkata hajaasutuse programmis osalemist, mis võimaldab rekonstrueerida
hajaasutuses elavatel inimestel vee- ja

telt koguda 250 eurot.
Omavalitsuse paremaks juhtimiseks
on kavas 2017. aastal koostada juhtimisaudit ning loodame selleks ka saada
toetust EAS-lt. Valdade juhtimisaudit
hõlmab tänase töökorralduse tervikliku
analüüsi ja selle tulemustest lähtuvalt
tegevuskava koostamise parima juhtimisstruktuuri moodustamiseks. Volikogu liikmete arvuks on planeeritud 19 liiget ning valimised toimuksid ühes valimisringkonnas. Ühe valimisringkonna
moodustamiseks on meil hea näide ka
Avanduse vallaga liitumisest, kus ühine
valimisringkond tõi volikogusse isegi rohkem inimesi endisest Avanduse
vallast, kui eraldiseisvad ringkonnad.
Oluline on kindlasti, milliste põhimõtete alusel koostatakse volikogu töökomisjonid ja ka vallavalitsus.
Mõistlik on jätkata senise praktikaga, kus komisjonide liikmete
määramisel arvestatakse lisaks
pädevusele ka seda, millisest
piirkonnast nad elavad ja töötavad. See võimaldab veelgi mitmekülgsemat informatsiooni ja
paremaid otsuseid vallast kui
tervikust lähtudes.
Seni ei ole ühinemislepingu
projektis veel jõutud kokkuleppele omavalitsuse nimes. Rakke
valla esindajate ettepanekud on
olnud: Rakke-Maarja, MaarjaRakke või Väike-Rakke vald ehk
nimi sisaldab mõlema valla tänaseid nimesid. Väike-Maarja
valla poolt on tehtud kompromissettepanek, et võtta kasutusele Rakke valla sümboolika lipu
ja vapi osas ning nimeks valida
Väike-Maarja vald. Valdade vapid sisaldavad mõlematel sinist
tooni, mis rõhutab põhjavee
olulisust, Rakke vallal on lisaks
ka rukkilill ning rahvuslill rõhutab just eestlust.
Kindlasti on osadel inimestel
muutuste ees ka väikesed kartused, sest iseenesest ei lahenda
võimalik valdade ühinemine või
liitumine midagi. Omavalitsuse
mõistlikuks toimimiseks on ikkagi vaja tahet, oskusi ja palju
tööd. Oleme teinud ka Tamsalu
vallale ettepaneku Loksa-Porkuni-Kullenga-Assamalla piirkonna elanike kaasamiseks ning nende
arvamuse väljaselgitamiseks Tapa või
Väike-Maarja suunaliseks liikumiseks.
Kahjuks oleme Tamsalu vallaga selles
eriarvamusel.

Maakonna omavalitsuste üks võimalik kaart
(rahvastiku andmed 1 .jaanuar 2016, Statistikaamet)
kanalisatsioonisüsteeme, juurdepääjuba eelnevalt Rakke vallaga koostööd
suteid ja lokaalseid elektrisüsteeme.
tehtud ja ka Laekvere vald on meid
toetanud. Kuna Väike-Maarja vallal on
Üks olulisemaid kartusi on valla
hetkel käsil esmatasandi tervisekeskuäärealade edasine olukord: kas teed
se rajamine ning selle käigus ka Rakke
saavad talvel ikka lükatud ja kui palju
filiaali korrastamine, siis on ühineLeian, et identiteediteema on igale
aidatakse kaasa külaelu korraldamisemislepingu projektis ka punkt, millega
elanikule väga oluline, sest sellest alle. Leian, et suuremal omavalitsusel
võetakse kohustus soodustada igati
gab kogu suhtumine oma koduvalda.
on rohkem võimalusi kaasfinantseerida
perearsti ja -õe teenuste osutamist nii
Ilma selleta võib vallavalitsus nahast
külade tegevusi (Väike-Maarja vallas on
Väike-Maarja rajatavas tervisekeskuvälja pugeda, kuid omavalitsuse toika iga-aastased külade tegevustoetuses kui ka Rakkes. Omavalitsusel ei ole
mimises kaob sära ja olulised „värvid“.
sed) ning juhul kui küla esitab projekti,
võimalik perearste sundida vastuvõtte
Identiteeti koduvallaga saab suurenesiis on omavalitsus võtnud enda peale
korraldama erinevates asulates, sest
da, kui elanikud reaalselt tunnetavad,
vajaliku omaosaluse 90%lise tasumiperearstid toimivad iseseisvate äriet omavalitsus on hea partner, olgu
se. Näitena, et kui küla soovib rajada
ühingutena ning vastuvõtu asukohtade
selleks teede korrashoid, küladelu toekiige või mänguväljaku ja see maksab
paiknemine eeldab nii omavalitsuse
tamine, kvaliteetne haridusteenus või
22 500 eurot. Oletame, et maksimaalne
kui ka perearstide omavahelist kokkuka näiteks lihtsalt mõnusad ja sisukad
toetusesumma on 20 000 eurot, millele
lepet. Jääb loota, et ka füsioterapeutiüritused.
lisandub veel vähemalt 10% omaosalus
de, ämmaemandate ja koduõenduse
(2500 eurot), siis on seni Väike-Maarja
teenused paranevad kogu piirkonnas,
Indrek Kesküla
vald tasunud sellest 2500 eurost 90%
kuna tervisekeskuse rajamisega luuakvallavanem
ehk 2250 ning külal tuleb oma liikmese vastuvõttude võimalused ning on
olemas ka eellepingud nende teenuste
osutamiseks. Vajaduse toob välja Tartu Ülikooli RAKE, mis toob välja meie
elanike tegelikud vajadused. Näiteks
peaks Rakke, Väike-Maarja ja Tamsalu
valdade territooriumitel elavate elanike
teenindamiseks töötama 2020. aastal
1. oktoobril– 4460
lisaks perearstidele ja -õdedele veel 2
Oktoobrikuus oli saabunuid 7 ja lahkunuid 9.
füsioterapeuti, 3 koduõde ja vaja on 0,9
töökoormusega ämmaemandat. Eks
31. oktoobril – 4458
aeg näitab, kas Haigekassa rahastus

Elanike arv Väike-Maarja vallas
2016. aastal
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Volikogu materjalid

Vallavalitsuse materjalid (19.10, 26.10, 02.11, 09.11 vallavalitsuse istungid)

Kokkuvõte 27. oktoobri vallavolikogu
istungil arutatust
Istungil osales 13 volikogu liiget.
Puudusid: Ermo Lood, Luule Matrov, Jüri Elmend, Ott Läänemets, Luule
Horeb ja Allan Alt.
1. Piirkondlike algatuste tugiprogrammi kavandatud projektidele
omafinantseeringu garanteerimine
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) koostöös SAga Lääne-Viru Arenduskeskus kavandab osalemist tugiprogrammis „Piirkondlikud algatused
tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (PATEE).
Tutvustas Lääne-Viru Arenduskeskuse ettevõtluse arendamise programmi
juht Katrin Mõts.
Programm on mõeldud keskmise
suurusega ja väikestele ettevõtetele
Lääne-Viru maakonnas. Programmi
sees eristatakse kahte alamprojekti:
Lääne-Virumaa
ettevõtlusvaldkonna
arendamise programm ja noorte ettevõtlikkuse suurendamise programm.
PATEE eesmärgiks on kujundada
välja Lääne-Viru maakonna ettevõtjate omavahelised koostöövõrgustikud,
luua eeldused ja võimalused uute
teadmiste omandamiseks ning uute
innovaatiliste toodete/teenuste väljaarendamiseks, tänu millele kasvab
ettevõtete lisandväärtus, innovatsiooni- ja ekspordivõimekus ning konkurentsivõime.
Lääne-Virumaa noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmi, mille
eesmärgiks on maakonna haridusasutuste ettevõtlushariduse kvaliteedi
ning noorte ettevõtlikkuse, innovatsioonisuutlikkuse ja tööjõuturul konkurentsivõime kasv, tutvustas Lääne-Viru
Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse
programmi juht Anu Oja.

Maaküsimused
- Nõustuti Väike-Maarja alevikus
Välja haljasala katastriüksuse jagamise
tulemusena järgmiste katastriüksuste moodustamisega: 9564 m2 suurune
Välja haljasala katastriüksus, sihtotstarbega üldkasutatav maa ja 976 m2
suurune Välja tn 1b katastriüksus, sihtotstarbega üldkasutatav maa.
Projekteerimistingimused
- Määrati projekteerimistingimused
Vao Agro OÜle teraviljakuivati ehitusprojekti koostamiseks Vao külas Töökoja kinnistul.
Ehitusload
- Väljastati ehitusluba Sisekaitseakadeemiale väljaõppeehitise püstitamiseks asukohaga Ebavere külla Harjutusväljaku kinnistule.
Kasutusload
- Väljastati kasutusluba MTÜle Triigi Mõis mänguväljakute kasutamiseks
Triigi külas Ubina kinnistul.
- Väljastati kasutusluba OÜle Veostar PVC kattega angaari kasutamiseks
Simuna alevikus Raja tn 9.
Hanked
- Kinnitati lihtmenetlusega riigihanke „Väike-Maarja tervisekeskuse projekteerimine“ edukaks pakkujaks Projekt
O2 OÜ.
- Kinnitati lihtmenetlusega riigihanke „Väike-Maarja keskväljaku avaliku
ruumi projekteerimine“ edukaks pakkujaks OÜ Kivisilla.
- Kinnitati lumetõrjetööde teostajateks Väike-Maarja valla kohalikel teedel
ja tänavatel 2016/2017 talvel: FIE Kalle

Otsustati garanteerida Väike-Maarja valla omafinantseering Lääne-Viru
maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammis aastatel 2017-2019 summas kuni 3710 eurot.
2. Taotlusvooru „Omavalitsusüksuste ühinemisega seotud uuringud
ja analüüsid“ kavandatavale projektile omafinantseeringu garanteerimine
Ette kandis vallavanem Indrek Kesküla.
Vallavalitsus kavandab projekti esitamist meetme „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja
institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu” tegevuse „Kohalik ja
regionaalne arendusvõimekus” taotlusvooru „Omavalitsusüksuste ühinemisega seotud uuringud ja analüüsid“.
Taotlusvoorus toetatakse tegevusi, mis
on suunatud omavalitsusüksuste ühinemise järgsete arengute ettevalmis-

tamisele (näiteks valdkonnapoliitikate
ühtlustamine ja ühiste arengute kavandamine, ühisasutuste moodustamise
ja ümberkorraldamise ettevalmistamine, kohaliku omavalitsuse asutuste ja
nende juhtimise ümberkorraldamine,
avatud valitsemise põhimõtete rakendamine kohalikul tasandil).
Otsustati garanteerida taotlusvooru „Omavalitsusüksuste ühinemisega
seotud uuringud ja analüüsid“ kavandatavale projektile omafinantseering
summas 3000 eurot.
3. Väike-Maarja valla 2016. aasta
1. lisaeelarve vastuvõtmine
Ette kandis rahandusosakonna juhataja Maie Tiits.
Otsustati võtta vastu Väike-Maarja
valla 2016. aasta I lisaeelarve põhitegevuse tulud summas 181 976 eurot,
põhitegevuse kulud summas 132 574
eurot, investeerimistegevus summas
-174 582 eurot, finantseerimistegevus
summas -250 000 eurot.
4. Rakke valla ja Väike-Maarja
valla ühinemislepingu projekti avalikustamisele suunamine
Ette kandis vallavanem Indrek Kesküla.
Avalikustamise periood on 3 nädalat, ühinemislepingu projekt koos lisadega avalikustatakse valla kodulehel,
vallamajas ja valla raamatukogudes.
Avalikud koosolekud ühinemise teemal toimuvad Väike-Maarjas, Kiltsis
ja Simunas ning plaanis on korraldada
külade ümarlaud koos Rakke valla küladega.
Otsustati avalikustada koostatud
ühinemislepingu projekt „Rakke valla
ja Väike-Maarja valla ühinemisleping“
ajavahemikul 31.10.–20.11.2016; ettepanekud ja vastuväited avalikustatud
ühinemislepingu projektile ja selle lisadele esitada hiljemalt 21. novembriks 2016 kella 12.00 kirjalikult VäikeMaarja Vallavalitsuse aadressil Pikk tn
7, Väike-Maarja alevik või e-posti aadressil valitsus@v-maarja.ee.
Info
Volikogu esimehe info:
- Ene Preem andis infot volikogu
töökorralduse kohta novembrikuus.
7.-11. november on volikogu komisjonide nädal, volikogu juhatuse koosolek
toimub 16. või 23. novembril. Volikogu
istung toimuks tavapäraselt 24. novembril, kuid olenevalt ühinemisläbirääkimiste käigust, on võimalik, et volikogu istung toimub erakorraliselt 30.
novembril.
Vallavanema info:
- Indrek Kesküla andis infot projekteerimishangete (tervisekeskus ning
keskväljak ja avalik ruum) seisust, Rakke vallaga ühinemisest ja Pikk tänav 12
detailplaneeringu/ehitusloa kohtuvaidlusest.

Vallavolikogu ootab ettepanekuid
valla Aasta tegija 2016
selgitamiseks
Ettepanekuid valla Aasta tegija 2016
väljaselgitamiseks ootab VäikeMaarja vallavolikogu 31. detsembriks.
Valla Aasta tegija nimetus antakse
tunnustusena üksikisikule, kelle töö,
tegevus ja isiklik eeskuju majanduse-, kultuuri-, hariduse-, spordi-, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas
on aasta jooksul eriliselt silma paistnud ja aidanud kaasa valla arengule.
Ettepanekud koos põhjendusega
esitatakse kirjalikult valla kantseleisse vallavolikogu esimehe nimele
märgusõna all “Aasta tegija auhind”
hiljemalt 31. detsembriks. Ettepanekuid võivad teha kõik: iga vallas elav
isik, iga vallas tegutsev asutus, ette-

võte, mittetulundusühing jne.
Valla Aasta tegija auhinda antakse välja 2003. aastast alates.
Seni on selle tunnustuse osaliseks
saanud Lembit Keerus, Avo Part,
Endel Mäesepp, Egne Liivalaid,
Jaanus Kull, Ene Preem, Vallo Taar,
Lembit Kalter, Paavo Kivine, Marju
Metsman, Vaido Rego, Kadri Kopso ja Kaja Laar.
Kes pälvib tunnustuse tänavu?
Vaadakem endi ümber, mõelgem
aasta jooksul toimunule ja tehtule,
märgakem tegusamaid ja andkem
neist märku!
Aasta tegija tunnistus ja auhind
antakse üle veebruarikuus vabariigi
aastapäeva aktusel.

Adrat, OÜ Triigi Farmer, OÜ Äntu Mõis,
OÜ Sepatalu, OÜ Avispeamees, OÜ
Kerro Farmer, OÜ Pikevere ja FIE Rait
Luha.
Sotsiaaltoetused
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega valla eelarve vahenditest üheteistkümnele taotlejale kokku
summas 1315.48 eurot.
Sotsiaalkorteri üürile andmine
- Otsustati anda taotlejale üürile
sotsiaalkorter Müüriku külas.
- Otsustati anda taotlejale üürile
sotsiaalkorter Väike-Maarja alevikus Pikal tänaval.
- Otsustati anda taotlejale üürile sotsiaalkorter Väike-Maarja alevikus Aasa tänaval ajavahemikuks
01.11.2016-31.03.2017.
Hajaasustuse programm
- Kiideti heaks veesüsteemi rajamise
projekti aruanne Raekülas Nurmepõllu
kinnistul,
kinnitati projekti kogumaksumus,
toetus ja omafinantseering.
Raieloa andmine
- Nõustuti kase, kuuse ja männi
mahavõtmisega Väike-Maarja alevikus
Nurme tn 1 kinnistul.
- Nõustuti ühe vahtra mahavõtmisega Triigi külas Õunapuu kinnistul.
Isikliku kasutusõiguse seadmine
- Otsustati seada tähtajatu isiklik
kasutusõigus Eesti Lairiba Arenduse
Sihtasutuse kasuks sideehitiste rajamiseks Väike-Maarja alevikus vallale kuuluvatele Pikk tn 7a ja Tamme tänava lõik

1 kinnistutele ning Triigi külas vallale
kuuluvale Mängu kinnistule.
Vallavara võõrandamine
- Otsustati müüa otsustuskorras
Ebavere külas asuv Parkla kinnistu
OÜle Reinpaul.
Ettevõtlustoetus
- Eraldati OÜ Mahemek projektile
„Kasvuhoone renoveerimine“ ettevõtlustoetust summas 1500 eurot.
Tegevustoetus
- Eraldati MTÜle Kotli Maja sihtotstarbelist tegevustoetust summas 5000
eurot.
- Eraldati Väike-Maarja Põllumeeste
Seltsile sihtotstarbelist tegevustoetust
summas 4633 eurot.
Projektitoetus
- Eraldati MTÜ Kotli Maja projektile
„Pandivere ettevõtlikud noored“ projektitoetust summas 1215 eurot.
- Eraldati Väike-Maarja Põllumeeste
Seltsi projektile „Seltsitegevuse tugevdamine läbi kultuurilise ühistegevuse“
projektitoetust summas 829.22 eurot.
Väike-Maarja Lasteaia hoolekogu
- Kinnitati Väike-Maarja Lasteaia
hoolekogu koosseisus: Riina Nirgi,
Marge Loo, Siim Kesler, Liina Kungla, Teele Leetma, Pille Vilimaa, Madis
Leist, Ann Rebane, Jaanika Ojala, Aare
Treial.
Avaliku ürituse luba
- Otsustati lubada OÜl Reinpaul
korraldada XIV maastikujooks Ebavere tervisespordikeskuse terviseradadel
30.10.2016 kell 9.30-16.00.

Taliteenistuse korraldamine
Väike-Maarja vallas
2016/2017. talveperioodil VäikeMaarja vallas taliteenistust korraldavate ettevõtete ja tööde eest
vastutajate loetelu.
VALLATEED:
Väike-Maarja aleviku tänavad
FIE Kalle Adrat, tel 5664 9730
Väike-Maarja aleviku kõnni- ja
jalgrattateed, platsid
Väike- Maarja valla majandusosakond, Heigo Masing, tel 521 1262
Ärina, osa Koonust, Aburi, Kännuküla, Mõisamaa
Väike-Maarja valla majandusosakond, Kaarel Moisa, tel 505 3558
Osa Koonust, Vesioru, Pandivere, Raeküla, Müüriku
FIE Rait Luha, tel 5349 9719
Triigi, osa Avispeast, Pudivere,
Eipri, Rastla
OÜ Triigi Farmer, Arvo Kaare, tel
505 0807

Osa Avispeast, Määri, Avanduse, Orguse
OÜ Avispeamees, Arvo Kaare, tel
505 0807
Äntu, Sandimetsa, Kaarma,
Kaarma tagaküla, Nadalama, Kärsa
OÜ Äntu Mõis, Jüri Sild, tel 5664
3112
Simuna aleviku tänavad, Kurtna, Võivere, Hirla
OÜ Sepatalu, Jaan Sepp, tel 513
7239
Vao, Uuemõisa, Risu, Mätliku,
Ilmandu
FIE Kalle Adrat, tel 5664 9730
Kiltsi, Liivaküla, Nõmme, Vorsti
FIE Kalle Adrat, tel 5664 9730
Pikevere, Aavere, Varangu, Raigu
OÜ Pikevere, Tanel Vaarma, tel
5919 1212

Käru
OÜ Kerro Farmer, Raimo Birnbaum, tel 506 0173
Üldine vastutus vallateede osas:
Kaarel Moisa, tel 505 3558
RIIGITEED:
AS Eesti Teed Virumaa piirkond,
infotelefon 1510
Rakvere – Vägeva
Väike-Maarja – Tamsalu
Ebavere – Järva-Jaani
Pikevere – Puhmu
Raigu – Vajangu
Koonu – Pandivere – Kadila
Väike-Maarja – Simuna
Ebavere – Simuna
Äntu – Määri
Simuna – Laekvere
Simuna – Käru
Simuna – Rakke
Avanduse – Rahkla
Käru – Salla

Riigimaa müügi enampakkumise teade
Maa-amet on välja kuulutanud
avaliku elektroonilise enampakkumise riigi kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise

tähtaeg on 14.12.2016. Enampakkumisel müüdavate kinnisasjade
hulgas on Väike-Maarja alevikus asuv Allika kinnisasi (katast-

ritunnus 92601:001:010).
Täpsemat informatsiooni saab
Maa-ameti kodulehelt www.maaamet.ee

Simunas lammutati neli varisemisohtlikku hoonet
SA
Keskkonnainvesteeringute
Keskus keskkonnaprogrammist
saadud toetuse abil lammutas
Väike-Maarja vallavalitsus augustis-septembris Simuna alevikus
Käru tee 1 asunud neli endist

ühislauda hoonet. Hooned olid
lagunenud, varisemisohtlikud ja
maastikupilti häirivad.
Töid tegi OÜ Jäätmeproff, omanikujärelevalvet teostas FIE Juhan
Rumm. Projekti kogumaksumus

oli 17 800 eurot, sellest 90% moodustas KIKi toetus, 10% oli valla
omaosalus.
Leie Nõmmiste
Keskkonnanõunik
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Inspiratsioonipäev innustas valla koolide
õpilaste ettevõtlikkust

Ettevõtlikud noored osalesid
24h laagris

19. oktoobril algas Väike-Maarja
gümnaasiumis kaheaastane koostööprojekt „Pandivere ettevõtlikud noored“. Projekti raames on Väike-Maarja
gümnaasiumi ning Simuna ja Kiltsi
koolide õpilastel võimalik osaleda erinevates ettevõtlikkust ja loovust suurendavates tegevustes, mille tulemusena võib loota ka uute õpilasfirmade
tegevuse alustamist.
Projekti tegevuste ühe korraldaja,
Kadri Kopso kokkuvõtvaid mõtteid
inspiratsioonipäevast: „Pikaajalise ettevõtmise „Pandivere ettevõtlikud noo-

19. oktoobril inspiratsioonipäevaga
alanud kaheaastane ühisprojekt „Pandivere ettevõtlikud noored“ jätkus 28.29. oktoobril Simuna spordihoones,
kus Väike-Maarja valla koolide 15 õpilast osalesid JA Alumni Estonia poolt
korraldatavas 24h ettevõtluslaagris.
Ettevõtlusööpäeva laagris jagunesid õpilased nelja gruppi ja tegid läbi
ettevõtte loomise, alustades äriidee
väljatöötamisest. Vahepaladeks olid
erinevad mängud ja praktilised tööd.
Maria Rahamägi, kes on JA Alumni
Estonia eestvedaja ja üks laagri tegevuste läbiviijatest, võttis laagri kokku
järgmiselt:
„Ettevõtluslaager õnnestus väga
hästi, kuigi osalejad olid veidi nooremad meie tavalisest sihtrühmast. Meil
oli väga hea meel, et kuigi töötoad kestsid hiliste õhtutundideni, ei raugenud
õpilastel töötahe ning entusiasm oma
ideedega tegeleda ja neid veelgi edasi
arendada. Õppimine ja areng toimubki ainult tegutsedes. Lisaks tuli positiivse üllatusena see, et noored võtsid
pärast pika päeva lõppemist initsiatiivi
ning korraldasid väikse filmiõhtu. Kuigi
õpilased olid eri koolidest, saadi omavahel väga hästi läbi ning seltskonnad
segunesid kiiresti.
24h ettevõtluslaagri lõpuks olid kõigil neljal meeskonnal oma äriidee ning
finants- ja turundusplaanid selle elluviimiseks. Parimaks osutus meeskond,
kelle idee oli teha porgandikujulisi
lõikelaudu. Tiimi viis võiduni idee lihtsus, pidev töö selle arendamiseks ning
visuaalsete materjalide loomine oma
mõtete edasi andmiseks.
Õpilaste tagasiside laagrile oli positiivne ning laagri korraldajatele jäi
samuti väga meeldiv emotsioon VäikeMaarja vallast. Juhul, kui teistelgi on
huvi ettevõtlusteemalistest üritustest
osa võtta või neid oma koolis korraldada, tasub meie tegemistega end kursis
hoida meie kodulehel jaalumni.ee“

ja OÜ Kolm Põrsakest, esinemine.
Jässaka kitse järgi Jätsu nime saanud
firmas tehakse Eestis ainulaadset kitsepiimajäätist. Muljetavaldav oli Saku lähedalt taluperest pärit kaksikute, Henri
ja Benedikte, kirjeldus sellest, kuidas
nad koos Eesti Maaülikooli teadlastega
erinevaid jäätisesorte katsetades parimate maitseteni jõudsid, kuidas transpordivahendi puudumise korvamiseks
julgelt bussifirma endale sponsoriks
palusid ja sedasi tasuta bussisõidud
garanteerisid ning kuidas nad jõudsid
koostööni Premia jäätisetehasega, sest

Pilk inspiratsioonipäevale Väike-Maarja spordihoones. Foto: Kadri Kopso
red“ avapäev oli minu kui korraldaja
jaoks väga põnev kogemus.
Mõte sellest, et ligi 300 noort koguneb Väike-Maarja spordihoonesse kokku, kus nad kaks tundi ühe koha peal
püsides kuulavad teiste omavanuste
kogemusi õpilasfirmade tegemisest,
tegi päeva alguses üsna ärevaks. Kuidas see kõik välja kukub? Kas nad mahuvad ära? Äkki tekib suur lärm ja sagimine? Tegelikult oli kartus asjatu, sest
ruumi oli piisavalt ja noored kuulasid
ettekandeid, kes suurema, kes väiksema huviga, ning pärast päevajuht Margo Miti mõningast utsitamist küsisid
päris usinasti ka küsimusi.
Kuulajate hulgas olid 5.-12. klassi
õpilased Väike-Maarja gümnaasiumist,
Simuna koolist, Kiltsi koolist, VäikeMaarja õppekeskuse õpilased ja mõned õpilased ka Porkuni koolist.
Oma eelmise õppeaasta õpilasfirmadest rääkisid ÕF Veljegrill poisid
Vinni-Pajusti gümnaasiumist, kes valmistasid vanadest autovelgedest grillikomplekte; seebitootmisega tegelenud
ÕF Seebine Seep ja puukujusid valmistanud ÕF Carpentrio Tapa gümnaasiumist. Muide, uue ERMi jaoks telliti
tammepakust Kalevipoja kuju just Carpentrio saemehe Joosep Perandi käest!
Kolmanda klassi õpilaste minifirma
Puu-uurijad kalendri tegemise lugu
tutvustas laste juhendaja Anita Kikas.
Kõige rohkem paistis meie noortele
huvi pakkuvat aga kahe endistest ÕFidest välja kasvanud päris äri, OÜ Jätsu

isiklikesse seadmetesse investeerimiseks on veel mõnda aega vaja kapitali
koguda.
Teadusteatrit tegeva Kolme Põrsakese tööpiirkond katab täna juba tervet
Eestit ning etendustega seotud põrsakesi on üle riigi koguni 70.
Usun, et õpilastele suunatud päevaosa suunas igaüht natukene ettevõtluse teemal mõtisklema ja toredad näited teiste noorte tegevusest andsid ehk
neilegi edaspidiseks julgust.
Päeva teises pooles kogunesid kooli
sööklasse ettevõtliku kooli inspiratsiooniseminarile õpetajad. Ka mõned
ettevõtjad ja lapsevanemad olid leidnud võimaluse kohale tulla ning aktiivselt ühises mõttetöös osaleda.
Rõõmustas, et õpetajad avaldasid
julgelt oma arvamusi ja seisukohti,
kuidas nende arvates kooli ettevõtlikumaks ja kõigile kooliga seotutele paremaks paigaks muuta. Suur roll oli selles
täita ka koolitaja Harald Lepiskil, kes
kõiki oma säraga nakatas. Pärast pikka
ajutegevust täis päeva läksime laiali
paljude uute mõtetega, mida ehk ajapikku õnnestub ka realiseerima hakata.
Siiri Kanarbik võttis Simuna koolist osalenute mõtted kokku järgmiselt: „Noorte inspiratsioonipäeval olid
lektoriks juba „vanad kalad“ ärimaailmas ehk õpilasfirma kadalipu läbi teinud õpilased.
Simuna kooli õpilased olid imestunud, kui palju tegemist on ühe firma
loomise ja tegevuses hoidmisega. Ja

kui vahva, et „mängufirmast“ võib saada pärisfirma. Näiteks õpilasfirma Jätsust sai OÜ Jätsu ja Kolmest Põrsakesest sai samuti OÜ Kolm Põrsakest, ja
nüüd korraldavad nad vahvaid üritusi,
tehes teaduskatseid ja veel erinevaid
vigureid ning teenivad usinasti „pappi“.
Õpilased arvasid, et hakkavad vaheajal
õpilasfirma idee peale mõtlema.
Õpetajate arvates oli avaürituse
koht, võimla, mitte eriti sobiv (mõneti
ebamugav oli lastel võimla põrandal istuda) ning päevajuht ei suutnud hästi
kogu rahvast ohjata. Esinejad õpilasfirmadest olid sümpaatsed.
Idee ettevõtlust õpilastele
tutvustada on väga suurepärane. Soovime jõudu projekti kirjutajatele ja läbiviijatele.“
Gümnaasiumi ja õppekeskuse direktori Marje Eelmaa
mõtteid: „Sündmus oli sissejuhatus kaheaastasesse projekti. Oodata kohest tulemust
on veidi ennatlik. Eesmärk on
innustada ja toetada noorte
ettevõtlikkust, mis on üldhariduses üks üldpädevustest. Esimese kokkutulemise eesmärk
oli teadvustada, et ka õpilased
saavad oma firmat luua.
Positiivne on antud projektis asjaolu, et algataja on MTÜ,
kes soovib toetada õpilaste
arengut. Lisaks on see ehe näide, kuidas koostöös saab Huvitava kooli põhimõtteid rakendada. Positiivne on ka, et koos
olid kõikide valla koolide õpilased.
Koolivaheajal leiab aset ettevõtluse
laager, mis pakub teemast huvituvatele noortele võimaluse 24 tunni jooksul
läbi mängida ettevõtte loomine.“
Õpilasi toetavad ettevõtlusega alustamisel juhendajad ja mentorid. Et
selleks valmis olla, on ka täiskasvanud
ennast täiendanud: Kadri Kopso on läbinud mentorikoolituse ettevõtjatele,
õpetajad Liivika Harjo, Siiri Kanarbik
ja Anneli Kütt osalevad õpilasfirmade
juhendajate koolitusel.
Noori, kes on otsustanud ettevõtlusega tutvust teha, ootavad ees külaskäigud tegutsevate õpilasfirmade või
õpilasfirmast välja kasvanud ettevõtete
juurde, õpitoad mitmesugustel ettevõtjale vajalikel teemadel, osalemine
õpilasfirmade laatadel ja palju muud
põnevat.
Korraldajatele on väga oluline, et
see projekt tugevdaks lisaks ettevõtlikkuse arendamisele ka koostööd valla
erinevate koolide ja õpilaste vahel.
Projekti „Pandivere ettevõtlikud
noored“ partnerid on mittetulundusühing Kotli Maja, mittetulundusühing
Võivere Tuuleveski ja Väike-Maarja Vallavalitsus. Projekti rahastatakse EL Leader-programmist.

Õpilaste mõtted ja arvamused toimunud laagrist kajastuvad sõnapilves.

Projekti ühe eestvedajana oli väga
suur rõõm näha, kui loovad ja asjalikud
meie piirkonna noored on. Vaatamata
sellele, et meie õpilastel varasem sarnane kogemus ja eeskuju puudub, olid
välja töötatud ideed väga huvitavad ja
just sellised, mida annaks õpilasfirmat
luues kindlasti ka realiseerida.
Nüüd jääb loota, et noortel jätkub
tahet ja soovi edasi minna, julgust juhendajatelt abi küsida ning asutada
esimesed õpilas- või minifirmad ka
meie koolidesse.
Projekti tegevused jätkuvad uue aasta alguses õppekäikude korraldamise
ning töötubade läbiviimisega.
Liivika Harjo
Mittetulundusühing Võivere Tuuleveski
Projekti „Pandivere ettevõtlikud
noored“ partnerid on mittetulundusühing Kotli Maja, mittetulundusühing
Võivere Tuuleveski ja Väike-Maarja Vallavalitsus ning projekti eesmärgiks on
Väike-Maarja valla noorte ettevõtlikkuse ja loovuse suurendamine õpilasfirmade asutamise ning haridusasutuste
ja ettevõtjate ühistegevuste soodustamise kaudu. Projekti rahastatakse EL
Leader-programmist.

Äriidee väljanuputamine nõudis laagrilistelt päris palju mõttetööd.
Ilve Tobreluts

Väike-Maarja õppekeskuse teise kursuse
õpilaste muljed ettevõtluslaagrist
Egle Treffner: „Käisime õppekeskuse
ja gümnaasiumi õpilastega Simunas
24-tunnises ettevõtluslaagris. Selle kahekümne nelja tunni jooksul õppisime,
kuidas peaks välja nägema õpilasfirma
loomine ja õppisime tegema paremini koostööd. Moodustasime grupid
ja meile anti ideekaardid, nende järgi lõime me erinevaid ideid, mis kõik
olid omamoodi huvitavad. Kui idee oli
olemas, pidime välja mõtlema, kuidas

seda teostada ning kellele läheks seda
toodet-teenust vaja. Ning laagri lõpus
pidime enda ideed jagama teistega. Oli
väga tore ja huvitav laager.“
Gerry-Rego Lepik: „Laager oli väga
äge. Juhendajad olid eriti muhedad ja
töötoad paljuandvad, hoolimata sellest, et need olid suhteliselt pikad ja
vahepeal oli tunne, et väsimus tuleb
peale ja ei viitsi enam.
Üks juhendajatest oli teinud õpilas-

firma, mis müüs mängukaarte Tallinna
kujundusega. Teine tegi helkuritest ja
veekindlast materjalist kotte; kolmas
aga volditavaid rahakotte – kui voltisid
õigesti, said raha kotist kätte.
Saime koostada ise äriplaani, kus
tõime välja, kellest meie äritegevus sõltuks ja kes meist sõltuvad. Lõime raha
liikumise kohta tabeli, milles tuli välja,
kui suured oleksid meie kulutused ja
kasum.“

Laagri lõpuks valmis kõigil meeskondadel finants- ja turundusplaan
oma äriidee elluviimiseks. Foto: 2 x Kadri Kopso
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Viiendikud lugesid viisakale
koerale koeralugusid

Lugejaile meeldis nii lugu kui lugemine.

Kas Martale lugu meeldis või ei,
on raske ütelda, aga magama ta seekord igatahes ei jäänud. Kindel on
aga see, et meie õpilastele meeldisid
jutt ja jutu kuulaja väga.
Mõned mõtted ettelugejatelt:
* See lugu tundus, nagu räägiks Martast.
* Koer oli väga lahke ja jutt oli ka naljakas ja huvitav.
* Mulle meeldis koerale ette lugeda, see
oli eriline kogemus.
* Marta oli sõbralik ja limpsis kõiki ja
raamat oli ka tore.
* Mulle meeldis koer, ta oskas kuulata
ja olla viisakas. Ei meeldinud see, kui keegi
rääkis sel ajal, kui teine luges.
* Vahva oli, et jutt oli ka koerast.
* Tahaks, et kuuendas klassis saaks ka
lugema tulla.
Aitäh tublidele lugejatele, Martale
ja tema perenaisele.
Kohtumiseni raamatukogus!

20. oktoobril kogunesid 20 viiendate
Karin Kiik
klasside õpilast õppekeskuse õpetajate
Kooliraamatukogu juhataja
tuppa. Kui te nüüd arvate, et nad tahtsid end kirja panna koka või autotehniku eriala kursusele, siis te eksite.
Meie viiendikud ootasid kedagi,
kellele ettelugemispäeval raamatut lugeda. Kuulaja rollis oli
juba teist aastat kooli direktori
koer Marta.
Eelmisel aastal lugesime
koerale lahedaid koolijutte, aga
Marta neist eriti ei vaimustunud,
vaid lasi hoopis sõba silmile.
Seekord valisin ettelugemiseks
raamatu, mille peategelaseks on
koer ja kuna on ka merekultuuriaasta, siis mitte tavaline koer,
Direktori koeras Marta leidsid
vaid laevakoer. Nii lugesimegi
õpilased tänuliku kuulaja ja sõbra.
tänavu lugusid Evald TammlaaFoto: 2 x Helina Lükk
ne raamatust „Laevakoer Tuhk“.

Isadepäeval keskenduti
Väike-Maarjas ohutuse põhitõdedele
valiselt hakkama saama. Ühtlasi oli peredel võimalus heita pilk gümnaasiumi
ja õppekeskuse tööõpetuse klassi ning
erinevatele õppetingimustele.
Alustuseks jagati osalejad gruppidesse, kes hakkasid
järjest erinevaid töötubasid läbima. Ohutuse
põhitõdesid
aitasid
meenutada ning jagasid soovitusi gümnaasiumi ja õppekeskuse
erinevad
õpetajad.
Aivo Urbas tegi sissejuhatuse puutöösse ja
manitses kõiki ohutusele. Ain Kõiv näitas
auto turvavarustust.
Leo Nirgi oli kaasa
toonud elektritöid tutAivo Urbas tegi sissejuhatuse
vustava stendi.
puutöösse ja manitses ohutusele.
Tarmu Pajula juures
õpiti ohutult liiklema.
Mihkel Kundla võttis
ette rehvid, mõõtis
nende rõhku ja mustrit. Naiskodukaitsjate
juures tuli aga abivajajaid aidata ja plaasterdada. Turvalise õhtu
lõpuks said osalejad
kooliüritusele kohaselt
ka direktor Marje Eelmaalt pidulikult tunnistuse.
Leo Nirgil oli kaasas elektritöid tutvustav stend.
Gümnaasiumi isaFoto: 2 x Heili Nõgene
depäeva üritust vedasid eest õpetaja Egne ning õpilasesinMardipäeva õhtul oligi töökoda
dusest Ege-Ly ja Richard.
sagimist täis ning poolteist sada, valdavalt mehist, osalejat kohal. Ühiselt
Heili Nõgene
veedetud õhtu tuletas nii isadele, vanaGümnaasiumi avalike suhete spetisadele, õpilastele kui ka teistele huvisialist
listele meelde, kuidas igapäevaselt turÜhel sügispäeval saabusid Väike-Maarja gümnaasiumi õpilased koju näpus
kutsed isadele-vanaisadele osaleda 10.
novembril Väike-Maarja õppekeskuse
töökojas turvalisel isadepäeval.
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Väike-Maarja gümnaasium elavdab suhteid
sõpruskoolidega
Sügisvaheajal külastasid VäikeMaarja gümnaasiumi juhtkonna
liikmed meie kauaaegset sõpruskooli Hausjärvil, kus kohtuti
kooli direktori Joonas Riihimäki
ja teiste õpetajatega. Üheskoos
arutati võimalusi sõprussuhete
taastamiseks ja võimalusi tulevasteks ühisprojektideks. Tulevikus on plaanis nii õpilaste kui ka
õpetajate vahetused ning miks
mitte ühine muusikalgi – on ju
Hausjärvi koolis tugevad traditsioonid muusikalide lavastamises.
Käesolevast
õppeaastast
lisandusid Väike-Maarja gümnaasiumi õppekavasse erinevad
valikained – draamaõpetus, liikluskasvatus, õpioskused, huvitav matemaatika jt, milles üritame lõimida erinevaid aineid
ja õpetamisele ning õppimisele
loovamalt läheneda. Seega oli
lisaks sõprussuhete taastamisele meie eesmärk uurida, kuidas
toimib lõiming Soome koolides.
Hausjärvi koolis oli meil võimalus vaadelda matemaatika tundi, kus 10. klassi õpilased lahendasid arvutis võrrandeid. Nimelt
sooritavad sealsed praegu 10.
klassis õppivad noored matemaatika lõpueksami 12. klassis
tavapärase paberi asemel esimestena arvutis. Lisaks külastasime Järvenperä kooli Espoos
ning nägime, kuidas õpetatakse
loodusõpetust läbi muusika.
7.-10. novembril külastasid meid õpilased ja õpetajad
sõpruskoolist Norras, Sirdalis.
Väike-Maarja ja Sinnesi kooli
vahelised sõprussuhted said alguse 1997. aastal. Sõprussuhete
eesmärgiks on mõlemapoolne
rahvuskultuuri ja looduse eripärasuste tutvustamine ning keelepraktika. Koosveedetud aja jooksul
küpsetasime Kaarli talus leiba, külastasime näiteks
Politseimuuseumit Rakveres ja
Kohtla Kaevandusparki. Kohtusime ka
vallavanem Indrek Keskülaga, kes tutvustas külalistele Väike-Maarja valda,

Sõbrad Norrast Väike-Maarjas. Kohtumised meie
gümnaasiumiklasside ja õpilasesindusega.

Foto: 2 x Helina Lükk
rääkides nii minevikust, olevikust kui
ka tulevikuplaanidest. Lisaks osalesid
külalised riigikaitseõpetuse tunnis ning
koos 10. klassiga arutleti Eesti ja Norra
erinevuste ja sarnasuste üle.
Suur aitäh kõigile majutajatele ja
nende peredele, et nad aitasid Norrast

saabunud külaliste visiidi meeldivaks
muuta!
Tuuli Saksa
Väike-Maarja gümnaasiumi ja õppekeskuse projektijuht

Traditsioonides peitub tulevik
Fotokollaaž “Traditsioonides peitub
tulevik” viib Väike-Maarja gümnaasiumi noored tuleval kevadel Strasbourgi. C-sega rahvatantsurühma ja nende
juhendaja Egne saadetud kollaaž valiti
seitsme võidutöö hulka ja annab neile võimaluse 2017. a kevadel osaleda
Strasbourgis Euroopa Parlamendis Euroscola noorteprogrammis.
Euroopa Parlamendi infobüroo

kuulutas augusti lõpus välja Euroscola konkursi gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste õpilastele. Ülesandeks
oli saata Euroopa tuleviku teemaline
kollaaž. Žürii hindas töödes konkursitingimustest kinnipidamist, tulevikuvisiooni arusaadavust ning visuaalset
atraktiivsust. Kokku osales konkursil 19
kooli ja saadeti 22 tööd.
Rahvatantsurühma juhendaja Egne

Liivalaid tõi välja, et kõik nende kollaažis kasutatud pildid on C-sega rahvatantsurühma liikmete pildistatud ja
kujutavad sama seltskonna tegemisi.
Heili Nõgene
Gümnaasiumi avalike suhete spetsialist
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Kiltsi põhikoolis alustas
õpetajana Agnes Leemets
tiseerinud ja hingelähedased olnud.
Sellest aastast asus Kiltsi põhikoolis
Need koolid elavad ja hingavad teisiti.
klassiõpetajana tööle Agnes Leemets.
Neis on maalähedust ja lihtsust. Enne
Lisaks esimesele klassile tarkuse jagatööle asumist olin päris mures ja ebamisele õpetab Agnes eesti keelt kooli
kindel, kas ma ikka saan hakkama, sest
uussisserändajatest õpilastele.
selles väikeses koolis on väga tublid ja
Ehkki Tartu Ülikoolis klassiõpetust
andekad õpetajad. Eks see mõte eksib
tudeerides kompab Agnes enda jaoks
praegugi vahel pähe ära, kuigi selle lüuut pinnast nii klassijuhataja kui keelehikese aja jooksul, mis ma olen selles
õpetajana, jätkub kõrvalseisjana tema
majas toimetanud, olen kogenud väga
tegemisi vaadates vaid tunnustussõnu.
sooja, sõbralikku ja toetavat suhtumist
Agnese värsked õppemeetodid tekitaendasse. Õhkkond on sõbralik, kolleevad uudishimu ning soovi endalgi tema
gid toetavad ja õpilastest on saamas
õpilaste kingades astuda.
taaskord minu menAgnese tee õpetorid. Esimene klass,
tamise juurde ei ole
mida juhatan, on
olnud kiire ja sirgtulvil teraseid ja särajooneline, ent mitte
silmseid lapsi, kellest
ka juhuslik, vaid piigaüks on omanäogem sujuv. Huvitaline ja kordumatu.
val kombel on teised
Rõõm on olla nende
tema sobivust ikka
õpetaja!”
rohkem märganud,
Kuna Agnese tütar
nagu selgub Agnese
Moona on õpilasena
tagasivaatestki: „Kui
samuti Kiltsi põhi1999. aastal Tamsalu
kooli suure perega
gümnaasiumis käisin,
liitunud, palusin Agütles mulle toonane
Pildil õpetaja Agnes Leemets
nesel jagada ka tema
klassijuhataja Maire
koos õpilastega.
muljeid. Enne suuTamm, et Agnes, siremas koolis õppinuna on tal olemas
nust saaks hea algklasside õpetaja….
võrdlusmoment.
Tookord ma temaga ei nõustunud, vaid
“Erinevus suure kooliga on märgaläksin sotsiaaltööd õppima. Eriala lõtav. Väikeses koolis õppimine on hoopetanud, avastasin, et olen õppinud
pis isiklikum: iga õpetaja teab õpilasi
valet ametit – sotsiaaltöö kujunes minu
nimepidi, on tuttav tema tugevate ja
jaoks emotsionaalselt liiga kurnavaks.
nõrkade külgedega, märkab ja arvesAustan väga neid inimesi, kes seda
tab igaüht individuaalselt. Õpetajal on
tööd teevad, sellel ametikohal on läbirohkem aega õpilase jaoks, mis tähenpõlemine äärmiselt lihtne.”
dab sageli seda, et õppija peab rohkem
Õpetaja sai Agnesest üsna sujuvalt:
pingutama. Õppimine on intensiivsem
“2002. aasta augustis asusin tööle Porja hea hinde saamiseks või säilitamikuni kooli 4. klassi õhtuse kasvatajana.
seks tuleb rohkem vaeva näha. Ja mis
Mõned nädalad hiljem avati laste rohkõige tähtsam – siin koolis on õpetajad
kuse tõttu uus klass ja minul õnnestus
teistmoodi – nad on õnnelikud! Selline
saada selle klassi juhatajaks. Porkunis
oli Moona kommentaar pärast esimest
töötasin kuni 2016. aasta augustini.
koolipäeva uues koolis!”
Seega 14 aastat. Paras aeg, et saada koJa tõsi ta on – ehkki on katsumusi,
gemusi ja koguda sõpru.”
raskeid päevi ja väsimust nagu igal
“Selle kooli lapsed on alati mu süõpetajal, on Kiltsi põhikoolis töötamidamele lähemal olnud kui lihtsalt õpine tõesti rõõm nii ilusa töökeskkonna
lased. Nad on olnud minu mentorid ja
kui ka pingevaba kokkuhoidva kollektiisõbrad. Aga paraku on igal asjal oma
vi tõttu. Tuult tiibadesse, Agnes, uuel
aeg,” võtab Agnes kokku Porkunis töötöökohal ja teretulemast meie hulka!
tatud aja.
Ka Kiltsi põhikoolist rääkides jääb
Intervjeeris
Agnes talle omaselt südamlikuks ja
Mari-Vivian Ellam
heas mõttes aupaklikuks: “Väikesed
mõisakoolid on mulle alati sümpa-

Pudrukuu
Päeva naelaks kujunes siiski kodunSel sügisel tähistati esmakordselt Eesduse õpetaja väljapakutud puder. Märtis pudrukuud ja 10. oktoobril rahvuskasin sügisel spordipäeval, et õpilased
vahelist pudrupäeva.
näksivad tammetõrusid. Need olid selAktsiooni ideeks oli terve klassiga
lel sügisel tõesti maitsvad, ilma viha
korraga nuputada ja katsetada oma
varjundita. Nii tekkis
retsepte teraviljadest.
mõte
tatrapudrule
Toitumisspetsialistammetõrutangusid
tid soovitavad, et ligi
juurde lisada. 4. klass
pool
igapäevasest
oli abivalmilt nõus
toidust peaks sisaldamõned peotäied tõruma
teraviljatooteid.
sid koguma. Järgmine
Pudruprogrammi eesklass puhastas tõrud
märk oli tõsta laste
ja jahvatas tanguseks
teadlikkust tervislikust
ning viimased klassid
toidust, eriti teraviljakeetsid pudru valmis.
toitudest ning saada
Maitsta võisid putru
rohkem infot õigete
kõik soovijad, nii tektoitumisvalikute ja toikis pudrupoti ümber
duvalmistamise kohta.
ka õpetajatest uudisMeie koolis on
Foto: Merje Leemets
tajaid. Me algul salakooliaasta
esimene
dust ei reetnud, lasksime mõistatada
neljandik kodunduse päralt. Seetõttu
– pakuti pähklit. Tõde teada saades oli
võtsime üleskutset tõsiselt ning korüllatus suur. Puder oli tõesti maitsev!
raldasime pudrukonkursi. Palusin õpiVarajane lumi mattis tõrud enda
lastel emadega koostööd teha ning hualla, kuid järgmisel sügisel soovitan
vitav pudruretsept koostada, mida siis
kõigil proovida.
tunnis katsetada. Mitmed kooli toodud
retseptid sisaldasid banaani või muud
Merje Leemets
magusat ning suupärast. Retseptide
Kiltsi kooli direktor
järgi valmistatud putrusid söödi isukäsitöö ja kodunduse õpetaja
kalt.
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Kiltsi kooli isadepäev ja marditoidulaat
mulikult magusaid muffineid ja kaneelisaiu. Pakuti ka kamapalle iirisega ning
„kirjut koera“. Oma leti sudaani toiduga
pani välja Vao majutuskeskus. Valik
osutus õigeks, enamus kaubast läks
kohapeal müügiks
ja järele jäänud
kaubaga korraldati klassiõhtu.
Sel
aastal
toimus
pärast
lühikest tervituskontserti õpetaja
Mari-Vivian Ellami koostatud
kiirviktoriin. Vist
olid küsimused
raskevõitu, sest
Isadevahelisel võistlusel on käsil naela puusse löömine...
juba pärast neljandat küsimust oli võitjapaar selgukoos tähistada. Eelnevate aastate kadnud – Eliise ja Raivo Kivistu.
rilaatadel käsitöömüüjatel eriti hästi
Õpetaja Tanel Kümnik valmistas
ei läinud. Tänavu otsustasime laadaisadele ette teatevõistluse. Väikekauba osas panustada rohkem toidule.
se haamriga naela puusse löömine,
MTÜ Meie Kiltsi oli lahkelt nõus meid
töökinnastega nutitelefoni kasutamivõõrustama Kiltsi rahvamajas ja sinna
ne ning pärast leiva söömist vilistakõik huvilised ka 10. novembri õhtul
mine ei olnud ainsad ülesanded. Pisuundusid.
mesi esemete leidmine, abiks võistKlasside müügiletid olid rikkalikud.
konnakaaslase juhatused ning oma
Õpiti eelmise aasta vigadest ja peaaelapse kätelhoidmise kestvusvõistlus
gu igalt laualt võis osta ka kuuma jooki
mängisid võidu Merete ja Kaarli isade
– piparmünditeest meega kuni kuuma
võistkonnale.
kakaoni välja. Ostmiseks pakuti kiluvõiAitäh kõigile osalejatele ning julgeleivu, pitsakorvikesi, pirukaid ning loo-

tele isadele, kes ei peljanud võistlustest osa võtta. Aitäh klassijuhatajatele
ja lastele koos isade-emadega, kes toidulaada kordaminekuks oma panuse
andsid. Aitäh esinejatele ja õpetajatele ning Väike-Maarja noortekeskusele,
kelle abil olid laada lõpuks paljude
näod maalingutega kaunistatud.

Osalemine keemiavõistlusel „Kolb“

Virumaalt ja jõudu tuli katsuda Gustav
Adolfi, Miina Härma, Kivilinna ning
teiste tugevate koolidega. Võitlesime
vapralt, kuid esikolmikusse seekord
veel ei jõudnud.
Aitäh õpilastele, kes õppisid ja leidsid aega muude toimetuste kõrval ka
võistluseks valmistuda! Järgmisel aasta
osaleme jälle, aga siis on juba võimalus järgmistel õpilastel.

Sel aastal sattusid isadepäev ja mardipäev mõnusalt lähestikku, selletõttu
otsustasime mõlemat olulist tähtpäeva

Sellel aastal osalesime esimest korda
keemiavõistlusel „Kolb“. Teade antud
võistluse kohta tuli keemiaõpetajate
listi ja mul tekkis kohe idee, et võiks
osaleda.
Panime kokku oma kolmeliikmelise
võistkonna. Sinna kuulusid üheksanda
klassi õpilased Kadri Reimann, KarlSilver Kööp ja Robin Baiduža.
Võistlusel oli kaks eelvooru, kus tuli
vastata erinevatele keemiaalaste küsimustele ja lahendada lisaks ka üks

ülesanne praktiliselt. Eelvoorudes läks
meil hästi ja jõudsime finaali.
Lõppvooruks valmistumiseks käisid õpilased Kostivere koolis praktilisi
ülesandeid lahendamas. Seda siis nende enda soovil ja initsiatiivil, et saada
ikka enne võistlust praktilise töö kogemus ja seda võõra õpetaja juhendamisel.
Veerandi esimesel päeval sõidetigi
Nõo Reaalgümnaasiumi teiste koolidega võistlema. Olime ainuke kool Lääne-

… ja pimesi esemete leidmine.
Foto: 2 x Merje Leemets
Kohtumiseni järgmisel mardilaadal!
Merje Leemets
Kiltsi põhikooli direktor

Kati Kümnik
Kiltsi kooli õpetaja

Väike-Maarja õpilased olid
ettevõtlusalasel viktoriinil edukad
Lääne-Viru Arenduskeskus korraldas
ettevõtlusnädala raames oktoobris ettevõtlusalase viktoriini Lääne-Virumaa
gümnaasiumi ja kutsekoolide õpilastele. Vastata tuli umbes 30 küsimusele
ettevõtluse ja majanduse valdkonnast.
Viktoriinist võttis osa 300 maakon-

na õpilast. Lääne-Viru Arenduskeskus
premeeris viktoriini lahendajatest 23
tublimat ekskursiooniga Tallinnasse
külastama ettevõtteid Starship Technologies, Pipedrive ja Skype. Väike-Maarja gümnaasiumist on auhinnatute seas
11. klassi õpilased Mona Seppern ja

Tiiu Laidsalu ning Väike-Maarja õppekeskusest IT eriala teise kursuse õpilased Antonio Väljas ja Gerry-Rego Lepik.
Anneli Kütt
Gümnaasiumi majandusõpetaja
Õppekeskuse õppejuht
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Järjejutt: Simuna kooli tegemised
(Eelmine osa oktoobrikuu vallalehes
pealkirja all „Tegus oktoobrikuu Simuna koolis“)
Siis algas koolivaheaeg. Lapsed ja
direktor hakkasid puhkama, nad olid
I veerandi tegemistest surmani väsinud. Õpetajad ja teised koolitöötajad
said kergemalt hingata, sest eelpool
mainitud vaba mõttelendu eksitavad
elemendid olid nende elust terveks nädalaks elimineeritud. Nii sai uuendatud kooli arengukava ja täiendatud end
erialaselt.
Lasteaiapere jätkas tavarütmis. Kui
välja arvata ilmataadi vingerpuss, kes
ootamatult lumel keset koolivaheaega
alla sadada lasi. Seetõttu muutusid las-

õppida, näitas pilte tehtud töödest ja
jagas nõuandeid juuste hooldamise
kohta.
7. oktoobril külastas 8. ja 9. klassi
Kuldar Adel. Tema ülesandeks oli viia
läbi kodanikuaktiivsuse ja valimiste
teemaline koolitund „16 aastaselt valima“.
9. oktoobril kohtusime kirjanik Heli
Künnapasega, kes tutvustas oma raamatuid ja kõneles haaravalt oma kirjanikuks saamise loo.
Õhtupoolikul oli sööklas lastevanematele koolitus vaimse tervise hoidmisest. Lektor Airi Mitendorf kõneles,
kuidas vaimset tervist hoida ja mida
teha kui paned tähele, et su lapsel, õpi-
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Uutest suundadest noorsootöös
Väike-Maarja vald osaleb haridus- ja
teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) algatusel Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste 2.
koostöögrupis. Koostöögruppide eesmärgiks on viia piirkonna noorsootöö
planeerimine, teenuse osutamine ja rahastamine uutele alustele. Keskmes on
noor oma soovide ja vajadustega. Tänu
riigi toele saab pakkuda seni kättesaamatuid noorsootöö teenuseid, juhendajatele konkurentsivõimelist töötasu
või transporditoetust, et olulised inimesed noorteni jõuaksid. Lisaks aitab
ENTK omavalitsusi näiteks noorsootöötajate pädevuste arendamisel ning
tulemuste ja mõju seirel.
Viies Eesti piirkonnas alustas riigi toel sel sügisel 12 kohalike omavalitsuste koostöögruppi, mis loovad

noortele ligi 1000 uut võimalust noorsootöös osalemiseks. Tosinasse gruppi
kuulub kokku 61 kohalikku omavalitsust peamiselt Viru, Põlva, Valga, Viljandi ja Võru maakondadest. Ülejäänud
programmi kuuluvates maakondades
on ettevalmistused käimas ja noortele
suunatud tegevustega alustatakse järgmisel aastal.
Tegevusi rahastatakse haridus- ja
teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava
ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.
Tegevuste eesmärgid tulevad noortevaldkonna arengukavast 2014-2020
ning sisaldavad samme tasuta noorsootöö kättesaadavuse, kvaliteetse

noortepoliitika ja noorsootöö arengu
tagamiseks kohalikul tasandil ning
omavalitsuste koostöö soodustamiseks.
Peagi alustame vallas noorsootöö
kvaliteedi hindamisega, mille alusel
saame noortele suunatud tegevustega
alustada juba järgmisel aastal. VäikeMaarja valla noorsootöö kvaliteedihindamise tulemustest kirjutan järgmises
valla lehes lähemalt.
Marge Loo
Väike-Maarja valla noortekeskuse
juhataja

Kihelkonna noorteõhtu Rakkes

Lasteaia lugemispesa sai uhke diivani. Foto: Kätrin Liiv
teaialaste õueskäigud vähemalt poole
lõbusamaks. Talv ei tulnud lasteailastele ega õpetajatele sel aastal sugugi
ootamatult. Selleks oli juba suvel ettevalmistusi tehtud ja kelgumäed valmis
ehitatud. Vanematel kelgud varutud ja
liulaskmine võis alata.
28.-29. oktoobril toimus Simuna
spordihoones valla koolide ettevõtluslaager, kus ka meie kooli õpilased osalesid.
Uue veerandi algusesse oli planeeritud ülekooliline heakorranädal, mis
ilmataadi agaruse tõttu ilmselt kevadesse lükkub.
Lasteaia lugemispesa sai uhke diivani, mis valmis õpetaja Jaana ja suurte
poiste koostööna.
3. oktoobril käisid 7.-9. klass Tallinnas „Eesti otsib superheeringat“ võtetel. Osalesime publiku rollis ja pärast
tutvustas Simuna kooli vilistlane Rainer Kask televisioonitööd ja mitmete
populaarsete telesaadete valmimise
telgitaguseid. Väga põnev oli.
4. oktoobril oli jälle kohtumine vilistlasega. Seekord oli külas juuksur
Keiri Tammemägi, kes rääkis oma juuksuriametist, võimalustest juuksuriks

lasel või kaaslasel vaimne tervis käest
minema kipub. Loeng oli väga hariv ja
ladusalt üles ehitatud. Kangesti kahju,
et vanemate hulgas huvi nii vähene oli.
Kui õpetajad ja koolitöötajad ning hoolekogu liikmed välja arvata, oli kohal
ainult neli lapsevanemat.
11. oktoobril tähistasime isadepäeva, mis on meil olnud juba traditsiooniliselt isemoodi. Algul esinesid lasteaialapsed laulude ja tantsudega. Pärast
laste esinemist jaotati isad nelja erinevasse töötuppa, kus õpiti pillimängu,
laulmist, püramiidide tegemist ja tantsimist. Pärast 45 minutilist harjutamist
oldi valmis lastele ja kaaskannatajatele
esinema. Etteasted pälvisid publiku
sooja vastuvõtu. 7. klassi õpilased olid
eelnevalt koostanud isadele küsimustiku, millest selgus, et Simuna kooli isa
on keskmiselt 170 cm pikk, pruunide
juuste ja siniste silmadega ning tal on
kaks last. Kõige enam meeldib talle sõita BMV-ga. Lemmikvärv on sinine, lemmikloom – koer.
(Järgneb)

14. oktoobril käisid Simuna noortekeskuse noored Rakke noortekeskuse korraldatud noorteõhtul. Üritust juhtis Eli
Sukles oma tiimiga.
Õhtu algas tutvumisega, kuna esindatud olid Roela, Simuna, Rakke, Laekvere noored, kes üksteist veel väga
hästi ei tundnud. Tutvumine oli üles
ehitatud loominguliselt ning, et mitte
alustada traditsiooniliselt, jagati noortele lehed ülesannetega, mida nad pidid täitma, kasutades ka nende noorte
abi, keda nad ei teadnud.
Õhtu käigus mängisime erinevaid
mänge, mille eesmärgiks oli koostöö
tegemine ning üksmeelele jõudmine,
mis osutus arvatust raskemaks, kuid
lõpuks siiski õnnestus. Õhtule lisasid

meelelahutuslikumat
poolt
tantsijad Kadrinast ja Tamsalust, kelle esitust oli rõõm
vaadata.
Kuigi noori oli arvatust vähem, kujunes õhtu väga toredaks ning osalenud noorte
suust kõlas vaid positiivset tagasisidet.
Egle Pent,
Väike-Maarja valla mobiilne
noorsootöötaja

Egle Pent koos
Simuna noortega Rakkes.

Kaja Põldmaa
Simuna kooli direktor

Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi liikmed seltsi asutamise 120. aastapäeval seltsimajas. Foto: Kairi Voosalu

Noortekeskusest
Simunas ja Väike-Maarjas tulekul:
24. novembril kell 17.00 –
kadrisantide ettevalmistus: kostüümid, näomaalingud
29. novembrist kuni 2. detsembrini – noortekeskused Simunas ja Väike-Maarjas seoses töötajate koolitustega suletud!
8. detsembril kell 17.00 – meisterdame helkureid

Pärast töötubades harjutamist esinesid isad toredate etteastetega.
Foto: Triinu Pohlak

NB!
Jälgige uudiseid ka noortekeskuste Facebooki lehelt ja blogist:
https://vaikemaarjavallanoortekeskused.wordpress.com/

Väike-Maarja pasunakoor mängimas seltsimajas esimese Väike-Maarja
puhkpilliorkestri asutamise 120. aastapäeva tähistamisel. Foto: Kairi Voosalu
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Simuna rahvamaja 55
See maja siin...
ta hingust me kõrv ikka kuulab
nii sügise kullas, kui talvistes lumesadudes.
Tuhanded jalad siin põrandal astunud,
tuhanded käed siin uksi on katsunud.
Laul, muusika, tants ja mäng
neid ruume on täitnud...
kõik see on me meeli ja südameid köitnud.
Juubelipidustused oktoobris tõid meie
majja nii väikeseid kui suuremaid kultuurisõpru.
1. oktoobril tähistasime rahvusvahelist muusikapäeva ja eakate päeva.
Simuna naisteklubi keskpäevakohvikus
toimus näituse „Kihelkonna keskus Simuna“ avamine. Huvitava ja õpetliku
ajalootunni andis näituse tutvustamisel Simuna Muinsuskaitse Seltsi esimees Matti Preem. Päev lõppes Katrin
Karisma-Krummi meeleoluka kontsertiga.
8. oktoobril oli maja täis väikeste
ja natuke suuremate laste kilkeid. Filmisõpru rõõmustas lastefilm „Vahtramäe Emil & Ida“ ja kõik teadushuvilised
said lustida Mullimeistri poolt pakutud
Teadus- ja mullipeol.

15. oktoobril olid oodatud pidulised
vanuses 18+, et üheskoos maha pidada
teemaõhtu „Simuna rockib“. Ja rokkisimegi, kaasa aitas enda hea tuju ning
ansambel KalevBand.
22. oktoobril täitus rahvamaja saal
heade ja väga heade sõpradega, et tähistada maja 55. sünnipäeva. Juubelikontserti aitasid läbi viia oma siiras
headuses: naisrühm Simone, eakate
rühm Tüdrukud ja Vilma Rebane klubist
Elurõõm, segarühm Segased, Kapell,
näitering Vesi Peale ning kantritantsurühm LustiLine. Tänud! Tänud! Tänud!
Aitäh heade soovide ja rahvamajale
väga väärtuslike kingituste eest. Kallid
sõbrad, tänu Teile oli maja taas rahvast
täis ja pidu sai igati väärikalt peetud!!!
28. oktoobril tähistasime Simunapäeva noore loodusvaatleja Kairo Kiitsaku fotonäituse „Maa ja taeva vahel“
piduliku avamisega. Suurepärast näitust saab nautida 31. detsembrini.
Ja nii märkamatult see kuu läbi saigi.
Uute põnevate kohtumisteni!
Auli Kadastik
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Kairo Kiitsak tutvustas Simuna naisteklubis
oma kauneid loodusfotosid

Kairo Kiitsak oma kuulsaks saanud
laineliste kihtrünkpilvedega foto
taustal.
28. oktoobril tähistasime simunapäeva
naisteklubi kohvikuõhtuga. Külaliseks
Kairo Kiitsak. Sai teoks noore loodusvaatleja ja fotograafi esimese fotonäituse pidulik avamine. Näitus kannab
nime “Maa ja taeva vahel”.
Saime kaheksateistkümneaastase
Jõgeva koolipoisi Kairoga lähemalt tuttavaks. Ta rääkis meile, kuidas ta Simuna maakodus vanavanematega õues
viibides avastas looduse saladusi ja
ilmavaatluse võlusid.
Tõsisem huvi ekstreemsemate ilmastikunähtuste vastu tekkis tal 8.
augustil 2010. Seda tormist päeva mäletavad ka kõik väikemaarjalased väga
hästi. Nüüdseks on Kairo oma blogisse
kirja pannud isiklikke loodusvaatlusi ja

Kohvikuõhtul olid Simuna naiste-avastusi juba kuus aastat.
klubilt traditsioonilised koogid ja kohv,
Mõte Kairo loodusfotodest näitus
muusikalisi vahepalu pakkus akordionil
teha, tuli rohkem kui aasta tagasi. TäMargus Laugesaar.
navu aprillis avanes võimalus ühisproAitäh kõigile, kes leidsid aega küpjekti raames taotleda Leader-meetmest
setada ja kohale tulla. Suur tänu kõigivahendid fotokapade trükkimiseks.
le, kes olid abiks nõuga ja jõuga. Aitäh
Plaanis oli näitus vaatamiseks Simuna
rahvamajas välja panna simunapäeval. Augusti lõpus aga sai
Kairo pildistatud laineliste kihtrünkpilvedega Simuna taevas
maailmakuulsaks. 3. oktoobril
2014. aastal tehtud fotoga võitis Kairo ülekaalukalt maailma
meteoroloogiaorganisatsiooni
WMO korraldatud pilvefoto konkursi. Sama pilt pälvis žürii tunnustuse ka Eesti „Aasta loodusKairo naisteklubis oma näitusepilte tutvusfoto 2016” noorte looduspiltide
tamas. Foto: 2 x Mary Tammet
kategoorias.
Kairo, et olid nõus oma imelisi fotosid
Fotonäitus on Simuna rahvamaja
meiega jagama. Aitäh Kairo vanavanenäitusesaalis avatud 2016. aasta lõpumatele, kellel on olnud aega koos lapni. 165x65 mõõtudes võidufotole lisaks
selapsega uudishimulikult loodust ja
veel 30 kaunist pilti erinevatest looduspilvi uurida.
nähtustest.
Juba on Kairo näituse vastu huvi
Mary Tammet
tuntud ka mujal Eestis. Uuel aastal ränSimuna naisteklubi
dab see Jõgevale.
Näitus sai teoks ühisprojekti „Kultuuriline kooskõla” raames, mida rahastatakse LEADER-meetmest.

Väike-Maarja kunstiringil on
korraga eksponeeritud neli näitust
Kunstiõpetaja Maie Lepiku kunstiringil on nüüd korraga üleval koguni neli
näitust.
Vallamaja teise korruse koridoris
seati oktoobrikuus üles Maret Haiba
maalide ja joonistuste näitus. Kunstiringi liikmete ja abikaasa Tiidu abiga
täitusid koridoride seinad Mareti maalitud kaunite ja värviküllaste looduspiltide, lillemaalide, portreedega. Iga
maal kõnetab möödujat ja pakub silmailu. Tegemist on juba kuuenda Maret Haiba isikunäitusega. Näitus jääb
vallamajja üles kuni 23. detsembrini.
Lisaks vallamajas olevale näitusele võib Väike-Maarja raamatukogus
näha kunstiringi liikmete mereteemalisi maale, Väike-Maarja seltsimajas on
aga lilleteemaline näitus. Lillemaalide
näitusel on eksponeeritud ka õpetaja
Maie Lepiku enda valmistatud maalid,

seekordsel näitusel
on neid koguni 10.
Seni
vallamajas
olnud Laine Kadaku
maalide näitus rändas aga Väike-Maarjast Tamsallu ja kaunistab nüüd Tamsalu
kultuurimaja seinu
ning pakub sealsele
rahvale kauneid hetki
ja nautimisrõõmu.
Kõik need näituPilte lillenäituselt seltsimajas. Foto: Ilve Tobreluts
sed jäävad üles kuni
aasta sügisel. Pärast seda on kunstiring
aasta lõpuni. Külastage! ja nautige!
igal aastal eksponeerinud oma töid
Maie Lepiku juhendamisel on Väikemitmel näitusel.
Maarjas kujunenud terve plejaad väga
hea käe ja silmaga loomeinimesi. Iga
Ilve Tobreluts
näitus lisab sellele tõdemusele kinnitust. Maie Lepik alustas kunstiringi
juhendamisega Väike-Maarjas 2012.

Ilumessilt toodi
võidukarikas Väike-Maarja
valda
Simuna eakate naistantsurühm Tüdrukud.

Ilumessi „Ilu Sõnum 2016“ raames toimunud Eesti lahtistelt meistrivõistlustelt jumestamises toodi 15. oktoobril
võidukarikas Väike-Maarja valda.

Reelika Sepp oma võidutööd, fantaasiameiki
„Flamenko“ tegemas. Foto: Erlend Štaub

Simuna naisrühm Simone. Foto: 3 x Silvi Sirelpuu

Professionaalide klassis võitis fantaasiameigiga „Flamenko“ esikoha Väike-Maarja ja Laekvere vallas tegutsev
kosmeetik Reelika Sepp.
Võistlusel hinnati loovust ja originaalsust, värvide kasutamist ja puhtust, täpsust, töö keerukust ja tehnikat,
üldist stiililist kooskõla ja töö vastavust teemale.

Biodolia OÜ
Töötajate tervis ja heaolu on oluline tervele ühiskonnale.
Tänaseks on paljud tööandjad panustamas oma töötajate tervishoidu erinevate tervist toetavate ja taastavate
protseduuride näol. Koostöös töötervishoiuarstidega on
võimalik määrata vajalik(ud) protseduur(id), mis taastaks,
leevendaks või hoiaks ära töö iseloomust tingitud tervisekahjustusi. Tööandja soovi korral kompenseeritakse töötervishoiuarsti poolt määratud protseduur(id) tööandja
poolt osaliselt või täielikult.
Biodolia OÜ osutab massaaži ja teraapiateenuseid firmadele ja eraisikutele. Teenuse osutaja töökogemus on
üle kahekümne aasta praktilist tööd, pidevat enesearengut ja õpinguid.
Lisainfo saadaval telefoni või meili teel.
Kaja Liilia Fridolin
Biodolia OÜ
Rahu 3, Väike-Maarja
Lisainfo: tel 5666 7459; biodoliaou@gmail.com
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VIII Väike-Maarja Muusikafestival
Neljapäev, 24. november
Koolikontserdid “Klaverit avastamas”
Argo&Arko klaveriduo (Arko Narits
ja Argo Jentson)
kell 9.00 Kiltsi lossis,
kell 11.00 Simuna rahvamajas,
kell 13.00 Väike-Maarja seltsimajas.
Kell 19.00 Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia ooperistuudio etendus Väike-Maarja seltsimajas.
Henry Purcelli barokkooper “Dido
and Aeneas”.
Lavastaja Stephan Jöris (Saksamaa)
Muusikajuhid Imbi Tarum ja Meelis
Orgse
Osades EMTA laulueriala üliõpilased, Mattias Aabmets
EMTA barokkansambel Imbi Tarumi
juhatusel
Lavastaja Stephan Jöris Saksamaalt
toob lavale antiikmütoloogia tegelaste
kaudu allegooriliselt inglise 17. sajandi monarhe peegeldava barokkooperi
koos EMTA ooperistuudio laulueriala,
EMTA varajase muusika keskuse ning
EMTA lavakunstikooli üliõpilastega tänapäevases vormis.
Henry Purcelli ooperi “Dido and Aeneas” tegevus toimub muistses Kartaagos. Proloogis tõusevad nümfid Phoebus ja Nereides merest ja ühinevad
Veenusega, kes laulab koos nümfidega
Kevade kiituseks. Kartaago kuninganna
Dido lõbustab oma lossis Troojast põgenenud prints Aeneast. Dido südamesõbranna, õukonnadaam Belinda, sunnib kuningannat tunnustama Aenease
armastust tema vastu. Õukondlased
on mures, et valitseb oht Kartaago ja

Trooja troonide ühendamiseks. Nõiad
plaanitsevad kukutada Dido ja hävitada Kartaago. Nad lepivad kokku, et
tõstavad tormi, mis sunnib armastajaid
jahiretke ajal koopasse varjuma. Vaim,
üks nõidadest, on ennast maskeerinud Mercuriuseks. Ta tuletab Aeneasele meelde, et viimasel on saatusest
määratud minna Itaaliasse. Panemata
tähele hoiatusi, et tema laevastik upub,
valmistub Aeneas reisiks. Dido on meeleheitel ja valmis surema, ei aita ka Belinda lohutused. Kuninganna Dido võtab endalt elu.
Reede, 25. november
Kell 19.00 kontsert “Opereti lummuses” Väike-Maarja seltsimajas.
Esinevad Margit Saulep, Urmas
Põldma, kontsertmeister Ülla Millistfer
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Väike-Maarja seltsimajas
12 detsembril kell 18.00 –
jõuluetendus „RAPUNTSEL“
Väike-Maarja valla lastele. Tasuta
Seitsme maa ja mere taga elas üks vaene talumees koos oma naisega. Naise tervis muutus päev päevalt kehvemaks ja ta soovis, et mees tooks talle
imetaime Rapuntslit, mis kasvas nõia aias. Nii ei jäänudki vaesel mehel
muud üle kui minna nõia aeda Rapuntslit varastama. Nõid aga avastas
mehe ning teatas viimasele, et naise tervisega on kõik korras, ta lihtsalt
ootab last ning nõid nõudis vastutasuks Rapuntsli taime varastamise eest
kohe sündivat last enesele. Tüdruku nimeks pandi Rapuntsel. Nõid võttiski
väikese tüdruku ja kadus temaga…
Lavastaja Kadri Paldra, lavaline liikumine Ulrika Tolberg.
Etenduse kestvus 1 tund, soovituslik 4. eluaastast
22. detsembril kell 19.00 – Väike-Maarja seltsimaja 104. sünnipäeva
salongiõhtu. Sissepääs tasuta. Avatud kohvik.
Info: Väike-Maarja seltsimaja, 326 1837, 5302 4437

Laupäev, 26. november
Kell 15.00 kontsert “Väike-Maarja
Muusikakool 20” Väike-Maarja seltsimajas
Pühapäev, 27. november
Kell 14.30 advendikohvik Simuna
rahvamajas
Musitseerivad Helina-Victoria Kruup
ja Madis Pilt.
Väike-Maarja pasunakoori kontsert
kell 16.00 Simuna rahvamajas ja kell
18.00 Väike-Maarja seltsimajas. Kontsertide järel advenditulede süütamine.
Info: Marju Metsman, tel 526 3831

Simuna rahvamajas
27. novembril: kell 14.30 – Simuna naisteklubi ja rahvamaja kutsuvad ADVENDIKOHVIKUSSE (väike saal)
• Tähistame jõuluaja algust
• Musitseerivad Helina-Victoria Kruup ja Madis Pilt.
kell 16.00 – jõulumuusika Väike-Maarja pasunakoorilt (suur saal). Pärast kontserti süütame advendiküünla.
7. detsembril kell 17.00 – jõuluootuse kontsert „Imeline aeg“. Esinevad Simuna muusikakooli õpilased ja
rahvamaja laululapsed.
20. detsembril kell 11.00 – Simuna piirkonna koduste laste jõulupidu
Info: Auli Kadastik, l 323 7217

Põllumeeste selts kutsub õhtukooli
Väike-Maarja Õhtukooli detsembrikuu külaliseks on näitleja-lavastaja ja
mõtleja Toomas Suuman. Õhtu teemaks on „Kuulakem, mis lugusid
maailm meile räägib – koos nende lugude rääkimisega loome
maailma ning maailma kõiksust”.
Kohtume Georgi söögitoas 16. detsembril kell 18.00.
Osavõtt on huvilistele tasuta.
Lisainfo: Sven Kesler, sven@v-maarja.ee või tel 5053340.
Väike-Maarja Põllumeeste Selts

Sündmuste kalender
22. novembril kell 18.00 valla meistrivõistlused
koroonas, II etapp Triigi spordihoones. Info: Maili Tannbaum, tel 5194 8737
23. novembril kell 18.00 valla meistrivõistlused
sulgpallis, I etapp Väike-Maarja spordihoones. Info:
Indrek Kesküla, tel 510 7460
24. novembril Väike-Maarja muusikafestivali
koolikontserdid: kell 9.00 Kiltsi lossis, kell 11.00 Simuna rahvamajas, kell 13.00 Väike-Maarja seltsimajas. Esineb klaveriduo Arko Narits, Argo Jentson. Info:
Marju Metsman, tel 526 3831
24. novembril kell 19.00 H. Purcelli barokkooper
„Dido and Aeneas“ Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
ooperistuudio esituses Väike-Maarja seltsimajas. Info:
Marju Metsman, tel 526 3831
25. novembril kell 19.00 Väike-Maarja muusikafestivali kontsert „Opereti lummuses“ Väike-Maarja
seltsimajas. Esinevad Margit Saulep, Urmas Põldma,
kontsertmeister Ülla Millistfer. Info: Marju Metsman,
tel 526 3831
25. novembril kell 19.00 Väike-Maarja spordihoones kohtuvad Lääne-Virumaa Kossuliiga esiliigas

Ilves Transport ja Simuna Artiston. Info: Jane Kool, tel
518 4071
26. novembril kell 15.00 kontsert “Väike-Maarja
Muusikakool 20” Väike-Maarja seltsimajas. Info: Vallo
Taar, tel 503 1910
26. novembril kell 17.00 Simuna spordihoones
kohtuvad Lääne-Virumaa Kossuliiga meistriliigas Simuna SK ja Väike-Maarja Päästekool. Info: Hillar Kasu,
tel 524 8658
26. novembril kell 19.00 Simuna spordihoones
kohtuvad Lääne-Virumaa Kossuliiga esiliigas Simuna
IVAX ja SK Rakke. Info: Hillar Kasu, tel 524 8658
27. novembril kell 14.30 advendikohvik Simuna
rahvamajas, musitseerivad Helina-Victoria Kruup ja
Madis Pilt; kell 16.00 advenditulede süütamine, muusika Väike-Maarja pasunakoorilt. Info: Auli Kadastik, tel
323 7217
27. novembril kell 18.00 Väike-Maarja pasunakoori kontsert Väike-Maarja seltsimajas, kontserdi järel
advenditulede süütamine Jakob Liivi pargis. Info: Aare
Treial, tel 506 542129. novembril kell 19.00 Simuna spordihoones kohtuvad Lääne-Virumaa Kossuliiga

esiliigas Simuna Artiston ja Hulja. Info: Hillar Kasu, tel
524 8658
3. detsembril kell 17.00 Simuna spordihoones
kohtuvad Lääne-Virumaa Kossuliiga meistriliigas Simuna SK ja RLV Massive. Info: Hillar Kasu, tel 524 8658
4. detsembril kell 13.00-16.00 heategevuslik
jõulukohvik Väike-Maarja seltsimajas. Kell 14.0015.00 kontsert, esinevad rahvapilliansambel Sirili ja
naisrahvatantsurühm Maarjakelluke. Info: Merike Tammus, tel 5554 6290
6. detsembril kell 18.00 valla meistrivõistlused
lauatennises, I etapp Triigi spordihoones. Info: Väino
Stoltsen, tel 5698 2661
6. detsembril kell 19.15 Väike-Maarja spordihoones kohtuvad Lääne-Virumaa Kossuliiga meistriliigas Väike-Maarja Päästekool ja 1Jvbr. Info: Jane Kool,
tel 518 4071
7. detsembril kell 17.00 – jõuluootuse kontsert
„Imeline aeg“. Esinevad Simuna muusikakooli õpilased
ja rahvamaja laululapsed. Info: Auli Kadastik, tel 323
7217
8. detsembril „SERIAALIVABA ÕHTU“, 3. etapp
Ebavere tervisespordikeskuses, start avatud kell
18.00-19.00. Info: Jane Kool, tel 518 4071
9. detsembril kell 19.00 Väike-Maarja valla 25.

aastapäeva tähistamine Väike-Maarja seltsimajas. Info:
Aare Treial, tel 506 5421
9. detsembril kell 19.00 Väike-Maarja spordihoones kohtuvad Lääne-Virumaa Kossuliiga esiliigas
Ilves Transport ja SK Rakke. Info: Jane Kool, tel 518 4071
12 detsembril kell 18.00 – jõuluetendus „Rapuntsel“ Väike-Maarja valla lastele Väike-Maarja seltsimajas. Etenduse kestvus 1 tund, soovituslik 4. eluaastast. Tasuta. Info: seltsimaja tel 326 1837, 5302 4437
13. detsembril kell 11.00 koduste laste jõulupidu Väike-Maarja seltsimajas. Info: seltsimaja tel 326
1837, 5302 4437
13. detsembril kell 19.00 Simuna spordihoones
kohtuvad Lääne-Virumaa Kossuliiga esiliigas Simuna
Artiston ja Sõmeru. Info: Hillar Kasu, tel 524 8658
15. detsembril kell 13.00 valla eakate jõulupidu
Väike-Maarja seltsimajas. Info: seltsimaja tel 326 1837,
5302 4437
15. detsembril kell 18.00 toimub jõululaat
gümnaasiumi algklassidemajas. Info: Egne Liivalaid,
tel 5648 7949
16. detsembril kell 18.00 Väike-Maarja Õhtukooli talvine kursus Georgi söögitoas. Külaliseks näitleja-lavastaja ja mõtleja Toomas Suuman. Teemaks
„Kuulakem, mis lugusid maailm meile räägib – koos

nende lugude rääkimisega loome maailma ning maailma kõiksust”. Tasuta. Info: Sven Kesler, tel 505 3340
17. detsembril kell 10.00 Eesti meistrivõistluste
III etapp Väike-Maarja mudelihallis. Kõigile huvilistele
on mudelihall avatud igal neljapäeval kell 18-20. Info:
Bruno Vaher, tel 501 1508
17. detsembril kell 19.00 Simuna spordihoones
kohtuvad Lääne-Virumaa Kossuliiga esiliigas Simuna
IVAX ja SK Aaspere. Info: Hillar Kasu, tel 524 8658
18. detsembril kell 11.00 jõululaat Eipri külamajas. Info: Heili Nõgene, tel 5340 5718
19. detsembril kell 18.30 valla meistrivõistlused
laskmises, lamades laskmine, 1. etapp õppekeskuse
lasketiirus. Info: Toomas Puust, tel 5552 3028
20. detsembril kell 11.00 – Simuna piirkonna
koduste laste jõulupidu. Info: Auli Kadastik, tel 323
7217
22. detsembril kell 19.00 – Väike-Maarja seltsimaja 104. sünnipäeva salongiõhtu. Sissepääs tasuta. Avatud kohvik. Info: Väike-Maarja seltsimaja, 326
1837, 5302 4437
25. detsembril kell 12.00 iganaise ja -mehe
jõulu mitmevõistlus Väike-Maarja spordihoones. Info:
Jane Kool, tel 518 4071
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Kaja Alasoo: „Esmaabi tuleb õpetada nii hästi, et
kriitilises olukorras õpilased ka õpetajat aidata
oskaksid“
Vihulast pärit Kaja Alasoo sattus
2001. aastal Väike-Maarja lasteaeda õpetajaks. Lisaks põhitööle on
ta EELK Viru praostkonna lastetöö
koordinaator ning naiskodukaitsjana
rakendab ennast hoopis meditsiinis.
„Praegu tagantjärele vaadates ei
oska kohe öeldagi, miks esmaabi ja
selle õpetamine Naiskodukaitses mulle kõige huvipakkuvam tundus. See on

veres Pikal tänaval lahti rullunud peredraamat, kus ratastoolis olev 37aastane naine pussitas oma meest. Leheveergudelt võis lugeda, et pussitaja oli
juhtunust ise nii segaduses, et tal ei
tulnud suures segaduses hädaabinumber meelde, rääkimata esmaabi andmisest.
„Siia see koer ongi maetud,“ tõdes
Kaja. „Teatakse küll, aga suures ärevu-

Kaja Alasoo koos Anneli Mikiveriga Naiskodukaitse
Väike-Maarja jaoskonna 90. sünnipäevapeol
Väike-Maarja seltsimajas.
minu muust igapäevategevusest erinev
ja pakub vaheldust,“ kommenteeris
oma valikut Alasoo. „Inimeste abistamine on see, mis selle juures mulle
sobib,“ meenutas Kaja. Kogenud pedagoog on veendunud, et esmaabi tuleb
õpetada nii hästi, et õpilased ka õpetajat kriitilises olukorras aidata oskaksid
ja midagi valesti ei teeks.
Esmaabi õpetamine kui näitlemi-

ses ei osata tegutseda,“ leidis ta. „Sellepärast on vaja endale ka igapäevases
turvalises keskkonnas teadvustada kus
ma olen, kas ma saan vajadusel abi ja
oskan ise abi anda.“ Oskused tegutseda, kui laps tõmbab midagi kurku, vanaema kukub või keegi lähedane saab
kuumarabanduse, kipuvad teadmised
ja oskused tema hinnangul aja möödudes ikka ununema.

Kaja.
„Olgu. Tublid olete! Tore kui oskate!
Saamegi kohe kõiki teadmisi omal nahal järele proovida,“ lisas Kaja toona
talle omase tasakaalukusega. Ta lavastas õnnetuse, kus noored olid autoga
teelt välja sõitnud. „Katsime kannatanud käepärastest vahenditest tehtud
kunstverega. Kõik nutsid ning üks oli
hoopis teadvusetu,“ kirjeldas ta. Selle
ootamatu ja ehmatava vaatepildi peale jäid kõik abistajad nõutult seisma ja
teatasid, et nad ei tea, mida teha. „Egas
midagi, hakkame esmaabi õppima,“ sõnas Kaja noortele.
Ennetamine, ohutus ja turvaline
keskkond
Kahe poja emal on alati mitu rauda tules. Planeerimine ja logistika on
tema elus iga päev tähtsal kohal. Vähene aeg, mis tal hobitegevusele jääb,
kulub linetantsule. Seda on ta tantsinud
pea 12 aastat.
Kuigi elus, ega ka tantsutrennis pole
Kajal seni vaja olnud kellelegi elupäästvat esmaabi anda, on tal tulnud korduvalt ise pereliikmetele ja kaaskodanikele kiirabi kutsuda. „Kiire abi päästab
elu,“ teab Kaja. „Esmaabi kursusel käinud inimene peaks tundma ära insuldi
või infarkti tunnuseid – nende puhul
on määrav aeg, kui kiiresti kiirabi haigeni jõuab. Samuti on vaja kiiresti sulgeda suur verejooks, teadvuseta kannatanu keerata stabiilsesse küliliasendisse
ning kui inimene ei hinga, siis alustada elustamist,“ kirjeldas Kaja esmaabi
põhitõdesid. Nende lihtsate asjadega
peab tema hinnangul hakkama saama
igaüks.
Ta teab, et elu ja tervis ei ole iseenesestmõistetavad. Hooletu käitumine
võib kurjalt tasuda. „Minu jaoks on esmaabi ennetamine, ohutus ja turvaline
keskkond. Võib olla esmaabis teadlikumaks saades see ongi nii,“ selgitas ta.
Kaja rõhutab kiivri kandmise ja autos
turvavööde kinnitamise vajalikkust, oskust hädaabinumbril helistades infot
anda ja keelitab kodus väikelaste eest

ne
Rahva ees olemine ja esmaabi õpetamine on Kaja jaoks kui näitlemine.
„Vahet pole, kas esined täis saalile
või on sul auditooriumis üks inimene.
Publik peab saama mingi elamuse, mis
paneb mõtlema, kaasa elama, huvi äratama,“ leiab Kaja. Lääne-Virumaa 2009.
aasta parim lasteaiaõpetaja õpetab
vahel ka mudilastele abistamist. „See
on lihtsalt erinev. Lapsed on vahetud
ja annavad kohe õiglase tagasiside ja
kriitika. Täiskasvanutelt ei saa seda
oodata, ja siis on vaja ennast teistviisi
analüüsida,“ sõnas ta.
Oluline on Kaja jaoks esmaabis edasi anda sõnum, et abi peab pakkuma,
mitte ootama, millal seda küsitakse.
„Kõigepealt peab olema soov aidata
ja teadvustada endale, et minu tegutsemisest või selle tegemata jätmisest
võib sõltuda mu armsate elu või tervis,“
märkis ta. „Kuna meist kõik ei ole arstid
või parameedikud vaid tavainimesed,
siis ongi kõige tähtsam oma lähedane
inimene kiirabi tulekuni elus hoida ja
teatud tegevuse juures, kui sul on selleks natukene teadmisi, võib see olla
võimalik.“
Meenutan Kajale märtsi keskel Rak-

Situatsioonõppe
varal
saab väärt kogemuse
Kogenud esmaabiinstruktorina teab Kaja,
et kvaliteetselt
läbiviidud
situatsioonõpe on
esmaabi õpetamisel pea asendamatu viis õppe-eesmärkide
saavutamiseks
Noored Kaja Alasoo näpunäidete järgi esmaabi harjutaning eriti oluline
mas. Foto: 2 x Kristel Kitsing
on selle meetodi
kodukeemiat mitte käeulatusse jätma.
mõju õppurite enesekindlusele edasKaja innustab kõiki ka esmaabikoopidi esmaabi anda. „Lahendamine on
litustel osalema. „Õpitu ununeb aja
enamusele ootamatult raske, kuid saab
jooksul ja oskused lähevad rooste,“
väärt kogemuse ja tegelikkuse tunnetumärkis ta. Muiates meenutab ta neid
se,“ märkis ta.
inimesi, kes endiselt nikastatud jalga
Ta meenutab, kui teda kutsuti nootviinaga ja päikesepõletust hapukoorereelaagrisse, kus tal tuli päeva esimene
ga ravivad. „Aeg on edasi läinud,“ märpool sisustada esmaabi õpetamisega.
kis ta lõpetuseks.
„Kohale jõudes vaatasid minu poole
pikad näod ja kostus kõva kurtmine,
Kristel Kitsing
et jälle esmaabi; igal aastal üks ja see
sama – me ju oskame seda,“ meenutas

Esmaabiinstruktoreid koolitatakse Naiskodukaitse eestvedamisel alates 2006. aastast, mil antud projekt kogenud esmaabiõpetaja Andrus Lehtmetsa poolt algatati.
Esmaabikursused ei hõlma ainult sõjaolukorras haavade sidumist, vaid keskenduvad kõikvõimalikele õnnetusjuhtumitele, ka sellistele, mis juhtuvad väikelastega. Õpetatakse õnnetusi vältima ning kriisiabi andma, et õnnetuste korral
ennast ja lähedasi kainet mõistust säilitades aidata.

Väike-Maarjas pandi
särama helkuripuu
5. novembril videviku lähenedes ehtisid Väike-Maarja naiskodukaitsjad ja
kodutütred Jakob Liivi pargis helkuritega kuuse, et teadvustada koduvalla inimestele liikluses varitsevaid ohte ja aidata pime aeg turvalisemalt üle elada.
Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaine Anneli Mikiver sõnas,
et sellise algatusega soovivad nad näidata, et hoolivad oma kogukonnast.
„Soovime, et meie valla inimesed oleks
tänavapildis ja autojuhtidele nähtavad.
Puult saavad julgesti võtta meelepärase helkuri liiklejad, kellel seda pole,

ning endale külge riputada. Samuti
saab igaüks, kel odavaid elupäästjaid
rohkem kui endal vaja, ka uusi helkureid külge riputada.“
Mikiveri sõnul on see vähim, mida
teha, et pöörata tähelepanu liiklusohutusele, rõhutada helkuri vajalikkust
ning muuta helkuri kinkimine lihtsaks
ja mugavaks.
Sarnase helkuripuu ehtisid eelmisel
aastal ka Väike-Maarja vallavalitsus ja
päästekool.
Kristel Kitsing

Sinu pere lugu meie näitusel
Eesti Põllumajandusmuuseum on koostamas uut maaelu teemalist püsinäitust, milles eksponeeritakse muuseumi kogudes olevaid esemeid, millised on olnud senini külastajale kättesaamatud.
Seekord soovime kaasata näituse koostamisse ka Sind, armas muuseumisõber. Sinu või Sinu pereliikmete mälestused ja lood aitavad kaasa mõtestatud ja kaasahaarava püsinäituse loomisele.
Koos Sinuga saab see olema meie ühine ettevõtmine põllumajandustootmist ja maaelu väärtustav ning elamuslik meile kõigile. Ootame teilt meenutusi Sinu pere loost läbi aegade:
- Tööd talus/ettevõttes/ühismajandis, tööriistad, töövõtted jne
- Talu/ühismajandi elu-olu (hooned, riietus, sisustus, loomad)
- Pereliikmete rollid talus/ettevõttes/ühismajandis/
- Pereliikmete hariduskäik
- Pere traditsioonid, kombed (tähtpäevade tähistamised jne)
- Toiduga seotud tavad
- Pereliikmete tööalane tunnustamine (aukirjad, medalid, diplomid, auhinnad jne)
- Pere pärimus (lood, jutustused)
Ootame kirjalikke meenutusi, fotosid, filmilõike, dokumente jne. Kui soovid oma pere lugu
jagada teistega, siis võta ühendust e-maill: kaire.ilula@epm.ee või telefonil 738 3814. Kaastöid
ootame kuni 31. detsembrini 2016.
Teeme koos parima püsinäituse, mille avame 10. mail 2017 Ülemaailmse Põllumajandusmuuseumide Assotsiatsiooni CIMA XVIII kongressi avapäeval, Eesti Põllumajandusmuuseumis!
Kaire Ilula
Eesti Põllumajandusmuuseum

Tulekahju eest hoiatab ainult töötav
suitsuandur!
31. oktoobril alanud Päästeameti tuleohutuskampaania „Kontrolli kord kuus!“ keskendub
vajadusele regulaarselt oma kodu suitsuanduri korrasolekut kontrollida. Tänavu on tules
hukkunud juba 30 inimest, kellest enam kui pooltel puudus kodus töökorras suitsuandur.
„Viimasel ajal on tulesurmade põhjustajana puudus ning kahel juhul oli see laest alla võetud
oluliselt kasvanud elektri osakaal. Selle alla ma- või toiteallikata. Vigastada on tulekahjudes sephuvad näiteks nii järelvalveta jäetuna süttinud tembri lõpu seisuga saanud 75 inimest.
kodumasinaid või ka ülekoormatud juhtmed ja
Kõige suurem hukkunutega tuleõnnetuste
pistikupesad. Seetõttu tuleb töötavatel sead- põhjus on endiselt hooletu suitsetamine, mille
metel kindlasti silm peal hoida ning ühe sei- tõttu on tänavu elu kaotanud 13 inimest. Elektnakontakti kaudu ei tohiks korraga vooluvõrku riseadmest või -paigaldisest alguse saanud tuleühendada liiga palju elektritarbijaid,“ selgitab kahjus on hukkunud seitse inimest.
Päästeameti Põhja päästekeskuse juht Priit Laos.
Suitsuandurit peab vastavalt uuringutele
„Juba alguse saanud tulekahju areneb pärast väga vajalikuks umbes 90% eestimaalastest.
esimesi minuteid väga kiiresti ja iga kaotatud Oma koju on selle päriselt paigaldanud umbes
minut teeb elude päästmise oluliselt raskemaks. 80% elanikest.
Suitsuandur aitab tulekahju varases faasis avasOma kodu tuleohutust saab kontrollida veetada ning annab võimaluse tuli kiiresti kontrolli bilehel https://www.kodutuleohutuks.ee/. Lisaks
alla saada või evakueeruda. Kui suitsuanduri sig- tavapärastele reklaamidele
naal ohust märku ei anna, saavad päästjad põlen- valmivad kampaania käigus
gust teada alles siis, kui suits või leek juba aknast videoloengud, kus kujundlikult selgitatakse kodudes
välja käib,“ lisab Laos.
Tänavu on 26-s tulekahjus hukkunud juba 30 valitsevaid tuleohte.
inimest. Vähemalt 15 hukkunu kodus suitsuandur
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Reinpauli sügisjooks tõi
rajale üle saja võistleja
2,5 km distantsil jooksis 29 võistlejat, 16 meest ja 13 naist. Meestest
oli kiireim Alex Veske Siim Sarapu ja
Martti Pilli ees. Naiste seas võidutses
nooruke jooksutüdruk Maria Liis Alt,
teiseks tuli Alice Veske ja kolmandaks
Brigitte Panker.
5 km distantsile läks 31
võistlejat, 22 meest ja 9 naist.
Meestest oli kiireim PeeterErik Rummo, teine Arli Lõomets ja kolmas Remi Ott. Naistest oli kiireim Mairis Õispuu,
teine Vilve Pilv ja kolmas Geidi
Kruusmann.
Enim võistlejaid – 33 – siirdus 10 km distantsile, nende
seas 25 meest ja 8 naist. MeesVõistlejad valmistumas 14. Reinpauli
test lõpetas võitjana Dmitri
sügisjooksu stardiks. Foto: Jane Kool
Aristov, teiseks jooksis end
Andrus Lein ja kolmandaks Kevin VaEnne põhidistantse juhatasid jookbaorg. Naistest oli kiireim Kelly Nevosupäeva sisse 10 mudilast, kolm poissi
lihhin Moonika Pilli ja Elin Ilvese ees.
ja 7 tüdrukut. Poistest oli kiireim Kert
Võistluse viisid kohtunikena läbi
Viiklaid, teiseks jooksis Oliver Part,
Ants Einsalu ja Reet Reimann, ajavõtkolmas oli Kermo-Ander Kivipõld. Tüdmist korraldas Urmas Paejärv (ANTrukutest oli kiireim Marian Pilli Doris
ROTSENTER OÜ).
Talviku ja Demi Petra Ilvese ees.
30. oktoobril peeti Ebavere radadel 14.
Reinpauli sügisjooks – maastikujooks
Reinpaul OÜ rändkarikale.
Vesiseid ilmaolusid trotsides oli rajal 103 jooksjat. Võisteldi 2,5 km, 5 km
ja 10 km distantsidel.

Valime 2016. aasta Väike-Maarja valla
säravaimad sporditähed
Valla parima sportlase kandidaadiks
võib olla isik, kes on sündinud, töötab,
elab või õpib üldhariduskoolis VäikeMaarja vallas, kuulub mõnesse valla
spordiklubisse.
Kandidaate saab esitada 5. detsembrini e-posti aadressil spordikeskus@vmaarja.ee ning Väike-Maarja, Triigi ja
Simuna spordihoonetes. Ettepanekuid
aasta parimate kohta võivad konkursile
esitada kõik valla füüsilised ja juriidilised isikud.
Ettepanek tuleb esitada kirjalikult
koos kandidaadi nime, sünniaja, sportlike tulemuste ja esitaja kontaktandmetega. Võimalusel esitada kandidaadi
kontaktid.
Aasta parima tiitli eesmärk on väärtustada sporti ja avaldada tunnustust
isikutele, kelle saavutused, töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud
paikkonna sporditegevusele järgmistes
kategooriates:
- Aasta sportlik neiu (vanus kuni 19
a, k.a)
- Aasta sportlik noormees (vanus
kuni 19 a, k.a)

- Aasta sportlik veteran (N 35+, M
40+)
- Aasta sportlik perekond (vähemalt ühe lapsevanema ja vähemalt ühe
alla 18a lapse sportlik tegevus)
- Aasta võistkond
- Aasta naissportlane
- Aasta meessportlane
- Aasta treener/juhendaja (valitakse parimate sportlaste treenerite/juhendajate hulgast)
- Aasta spordiedendaja – ettevõtmiste algataja, spordiobjektide rajaja,
aktiivne vabatahtlik.
Olgem agarad aktiivsemaid sporditegijaid märkama ja andkem neist
teada!
Nominentide nimekiri avaldatakse
valla detsembrikuu infolehes, valla kodulehel ja Väike-Maarja spordihoone
Facebooki lehel.
Avalik hääletus on avatud jaanuari 3
esimest nädalat.
Jane Kool
spordikeskuse juhataja

Punktiseis 6. novembril: 437 osalejat, 10 806 osaluskorda
1. Kalev Suursaar, 796 osaluskorda, 79 boonuspunkti. 2.
Mall Lepiksoo, 741 ok, 74 bp. 3. Õie Lambing, 695 ok, 69 bp. 4.
Heino Lambing, 695 ok, 69 bp. 5. Viivi Kahr, 559 ok, 55 bp. 6.
Õilme Prinken, 439 ok, 43 bp. 7. Kalle Tobreluts, 392 ok, 39 bp.
8. Urve Tobreluts, 388 ok, 38 bp. 9. Arvo Toomsalu, 385 ok, 38
bp. 10. Annela Laidre, 282 ok, 28 bp. 11. Urve Kalda, 280 ok, 28 bp. 12. Aino Saaremäel, 197 ok, 19 bp. 13. Regina Sikk, 197 ok, 19 bp. 14. Mare Soovik, 181 ok, 18 bp.
15. Annely Sulg, 172 ok, 17 bp. 16. Tuuli Saksa, 153 ok, 15 bp. 17. Maire Õmmik, 140
ok, 14 bp. 18. Vaike Kalvik, 125 ok, 12 bp. 19. Marge Õmmik, 119 ok, 11 bp. 20. Riina
Jalast, 115 ok, 11 bp. 21. Kristo Prinken, 112 ok, 11 bp. 22. Arvi Kalvik, 106 ok, 10
bp. 23. Aljona Kortin, 105 ok, 10 bp. 24. Ele-Riin Vend, 98 ok, 9 bp. 25. Reet Soidla,
94 ok, 9 bp. 26. Katrin Laukse, 88 ok, 8 bp. 27. Aleksander Martin, 81 ok, 8 bp. 28.
Aldo Kuusma, 77 ok, 7 bp. 29. Malle Kask, 75 ok, 7 bp. 30. Ragnar Kroll, 75 ok, 7 bp.

Valla meistrivõistlused
MÄLUMÄNG
I voor, 26. septembril Georgi söögitoas. Osales 5 võistkonda. Küsimused
koostas Väike-Maarja võistkond, mängu viis läbi Ivar Lass.
Tulemused:
1. E2D – Edgar Tammus, Rein Tammus, Heili Nõgene, 34 p
2.-3. JANE – Indrek Aksel, Andri
Part, Jane Kool, 25 p
LX – Aivar Liivalaid, Ain Kõiv, Valdis
Oja, 25 p
4. ARM – Mihkel Niinemets, Aivar
Püvi, Rivo Täheste, 23 p
II voor, 24. oktoobril Georgi söögi-

Maadlusuudiseid
24. septembril osalesime Vinnis Eesti
meistrivõistlustel sumos vanuserühmadele 12, 14 ja 16 aastat. Võistlustel osalesid Eesti tugevamad sumo-,
maadlus- ja džuudoklubid.
Väike-Maarja RSK sportlastel oli
pjedestaalile asja 21 korral ja sellise
tulemusega olime parim klubi medalite
arvu poolest.
Tulemused:
Poisid
Kuni 12aastased:
1. koht – Virgo Raja
1. koht – Kristjan Jaago
2. koht – Joel Visnapuu
3. koht – Aivar Ellam
5. koht – Astor Argos
5. koht – Henri Eenpuu
Kuni 14aastased
1. koht – Joel Visnapuu
2. koht – Kristjan Jaago
3. koht – Romel Seemann
3. koht absoluutkaalus – Romel
Seemann
Tüdrukud
Kuni 12aastased
1. koht Eva-Maria Raudsepp
1. koht absoluutkaalus – Eva Maria
Raudsepp
2. koht – Anu Liis Raudsepp
Kuni 14aastased
2. koht – Jonete Visnapuu
2. koht – Eva-Maria Raudsepp
3. koht – Maarja Liis Nirgi
3. koht absoluutkaalus – Jonete Visnapuu
3. koht absoluutkaalus – Maarja Liis

Nirgi
Kuni 16aastased
2. koht – Jonete Visnapuu
3. koht – Maarja Liis Nirgi
3. koht – Käroly Seemann
3. koht absoluutkaalus – Käroly Seemann
24. septembNoormaadlejad Kuusalus toimunud Aleksander
ril
osalesime
Abergi mälestusvõistlusel kreeka-rooma maadluses.
Paikusel Leo KreFoto: Lembit Kalter
ninini mälestus6. koht – Mikk Sikkar
võistlustel kreeka-rooma maadluses.
7. koht – Remo Ojaste
Tulemused:
9. koht – Maarja-Liis Nirgi
3. koht – Remo Ojaste
5. novembril osalesime Kuusalus
4. koht – Mikk Sikkar
toimunud Aleksander Abergi mäles1. oktoobril osalesime Türil Järvatusvõistlusel kreeka-rooma maadluses.
maa lahtistel meistrivõistlustel vabaVõistlus oli osavõtjate poolest väga
maadluses.
rohkearvuline ja kujunes väga pingeliTulemused:
seks. Oli rõõmu ja pisaraid.
1. koht – Mikk Sikkar
Tulemused:
1. koht – Kristjan Jaago
3. koht – Sander Kriel
2. koht – Henri Eenpuu
3. koht – Virgo Raja
3. koht – Jonete Visnapuu
3. koht – Kristjan Jaago
3. koht – Sander Kriel
3. koht – Andris Pent
3. koht – Virgo Raja
5. koht – Kaarel Moorits
7. koht – Joel Visnapuu
6. koht – Mikk Sikkar
7. koht – Remo Ojaste
10. koht – Henri Eenpuu
15. oktoobril osalesime rahvusvahelisel maadlusvõistlusel Tapa maadLembit Kalter
luspäev klassikalises maadluses.
maadlustreener
Tulemused:
1. koht – Emzar Tkeshelashvili

Maadlusklubile toodi
sumomaadluse Euroopa noorte
meistrivõistlustelt seitse medalit
14.-16. oktoobril toimusid Saksamaal
Brandenburgis noorte sumomaadluse
Euroopa meistrivõistlused. Võistlustules olid U12, U14 ja U16 vanusegrupid.
Väike-Maarja maadlusklubi noored
esinesid väga tublilt ja naasid kokku
seitsme medaliga.
Meie valla Simuna kooli õpilased
Jonete Visnapuu ja Kristjan Jaago
võitsid mõlemad EM-il kaks pronksmedalit – oma vanuserühmas ja vanemas vanuserühmas.
Tulemused:
Kuni 12aastaste seas:

1. koht – Eva-Maria Raudsepp
(Tamsalu gümnaasium)
3. koht – Kristjan Jaago
Kuni 14aastaste seas:
1. koht – Eva-Maria Raudsepp
3. koht – Jonete Visnapuu
3. koht – Kristjan Jaago
Kuni 16aastaste seas:
3. koht – Jonete Visnapuu
3. koht – Käroly Seemann
(Tamsalu gümnaasium)
Lembit Kalter
maadlustreener

EM-ilt medaleid toonud treener Lembit Kalteri õpilased: Jonete Visnapuu, Kristjan Jaago, Käroly Seemann, Eva-Maria Raudsepp.
Foto: Erakogu

Uus algus!

Harjuta Terviseks!

toas. Osales 6 võistkonda. Küsimused
koostas võistkond ARM, mängu viisid
läbi Rivo Täheste ja Mihkel Niinemets.
Tulemused:
1. Väike-Maarja – Roomet Sepping,
Jüri Vilimaa, Olev Liblikmann, 37,5 p
2. LX – Aivar Liivalaid, Valdis Oja,
17,5 p
3. E2D – Heili Nõgene, Rein Tammus, Edgar Tammus, 17 p
4. AUR – Eikki Eikkinen, Rene Kruusimaa, 16,5 p
5. Jane – Jane Kool, Indrek Aksel, Aimar Türbsal, 7 p
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Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium
viib läbi kaheaastast projekti „Teisel
ringil targaks Lääne-Virumaal“, mille
eesmärk on toetada haridustee katkestanud täiskasvanuid tagasipöördumisel õpingute juurde. Projekt viiakse ellu
Euroopa Liidu tõukevahenditest.
Kooli on oodatud kõik inimesed,
kellel on mingil põhjusel katkenud
õpingud põhikoolis või gümnaasiumis
või kes soovivad pärast põhikooli lõpetamist jätkata õpinguid gümnaasiumis.
Paindlik õppesüsteem võimaldab
seda teha ka töö ja pere kõrvalt. Õppetöö toimub kahel päeval nädalas.
Töötavale ja pere eest hoolitsevale
inimesele valmistab vahel ka paaril
päeval koolis käimine raskusi. Sellistele õppijatele sobib gümnaasiumiosas
e-õpe, kus õppetöö toimub Moodle
õpikeskkonnas, koolis käiakse vaid reedeti konsultatsioonides ja kontrolltöid
tegemas. Kooli infojuht abistab vajadusel õppijaid e-kursuste läbimisel.
Nii neid, kes õppest kaua eemal olnud, kui neid, kel mõne õppeaine läbimiseks rohkem aega ja abi vaja, toetavad lisakonsultatsioonid, tasanduskursused ja individuaalne juhendamine.
Koolis töötab õppenõustaja, kellega saab arutada võimaluste ja valikute
üle, kuidas ühitada töö-, pere- ja kooli-

elu. Õppenõustaja vaatab koos õppida
soovijaga üle viimase varasema õppimis- ja töökogemuse, mida arvestatakse võimalusel õpingute jätkamisel. Üle
kantakse varasemad üldharidus- või
kutsekoolides saadud hinded.
Kooli sotsiaalpedagoog nõustab õppijaid sotsiaalsete probleemide ja erivajaduste valdkonnas. Tema hubasesse
kabinetti on sisse seatud mängunurk
lastele, kelle vanemad on läinud õpetajaga kohtuma, kontrolltööd tegema
vms.
Koolis korraldatakse õppekäike ja
ekskursioone, mis toetavad õppekava
läbimist. Selle õppeaasta esimene reis
viis Tallinnasse Energiakeskusesse ja
Eesti Panka.
Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium
ootab õppida soovijaid aastaringi.
Õppida ei ole kunagi hilja!
Lisainfo www.rakveretg.edu.ee, tel
322 5147 või meilitsi õppenõustajalt
juta.valvik@rakveretg.edu.ee

Simuna eakate ja
ka nooremate
ekskursioonist
Ida-Virumaale
Jüri Kalvet
Tavaliselt oleme eakate ekskursioone
teinud augustikuus. Sel aastal sõitsime
Simunast välja 11. augustil, et külastada Ida-Virumaa tähtsamaid (huvitavamaid) paiku. Oli üksjagu tegemist, et
bussi peale vajalik reisijate seltskond
saada. Viimasel nädalal oli mitmeid
äraütlemisi ja tuli leida asendajaid. Ilmaga ei vedanud – tibutas juba hommikust peale ja alles tagasiteel tuli päike välja.
Esimene peatus oli Valaste joa juures. Keerdtreppi ei saanud seal kasutada ja tuli piirduda eemalt vaatamisega.
Koos kaskaadiga ulatub Valaste joa kogukõrgus 33,8 meetrini ja see on eksisteerinud üle 170 aasta. 1840. a kirjutas
saksakeelne ajaleht sellest kui „maailmaimest“.
Järgmise peatuse tegime Toila Saksa surnuaia lähedal. Sinna on maetud
6200 saksa ja 600 eesti sõdurit, kes langesid 1944. a lahingutes veebruaris-aprillis ja juulis.
järgneb
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Väike-Maarja vald 25. aastapäeva künnisel
Omavalitsusliku elukorralduse kujunemisest ja arengust
Aastad 2010, 2011, 2012 – noppeid ja meenutusi

KIK toetas valla projekte
100 000 euroga
Valla infoleht nr 7 (208), august 2011:
Tänavu on Väike-Maarja vallavalitsus saanud oma viiele projektile Keskkonnainvesteeringute
Keskuselt toetust üle 97 000 euro,
mis koos valla omaosaluse, 7046 euroga, teeb kokku 104 140 eurot (üle 1,6
miljoni krooni).

Äntu maastikukaitseala korrastamine – 33 736 eurot; Kiltsi mõisapargi korrastamine – 58 312 eurot; valla noorte
keskkonnalaager – 2464 eurot; ohtlike
jäätmete kogumine – 1764 eurot. KIKi
toel on kavas välja anda Äntu-Nõmme
õpperaja voldik.

Kohtuti valla aasta tegija
Paavo Kivisega
Ilve Tobreluts, Väike-Maarja Valla Infoleht nr 3 (215), märts, 2012:
Väike-Maarja rahvamajas toimunud
vabariigi aastapäeva aktusel anti Georg
Lurichi sisuka ja esindusliku elulooraamatu koostajale spordiajakirjanik Paavo Kivisele üle valla Aasta tegija 2011
tunnistus ja auhind.
Paavo Kivine sai Väike-Maarja kui
Lurichi sünnikoha tunnustuse selle
eest, et ta siit sirgunud Eesti rahvusliku
suurmehe tegemised ja tõekspidamised raamatusse kokku koondas, neid
ühiskonnale taas teadvustas ning meie
rahvuslikku mälu värskendas.
Enne aktuse algust tutvustas Paavo
Kivine huvilistele lähemalt oma eelmise aasta lõpukuudel ilmunud raamatut
“LURICH”. Pärast 2006. aastal valminud
Kristjan Palusalu raamatut hakkas Paavo Kivise mõte üha sagedamini peatu-

ma Georg Lurichil – Lurichist polnud
tõepoolest keegi senini kokku pannud
ühtegi märkimist väärivat raamatut.
Üheks ajendiks raamatu koostamisel oli ka see, et nii Lurichi ema kui
Kivise ema on mõlemad pärit ühest
kandist, Järvamaalt Öötlast. Ka meie
valla aukodanik Aino Lukman on sealt
kandist pärit ning Paavo Kivisega samas kooliski käinud. Kuigi ta Kivisega
varem kohtunud ei olnud, sai Aino siiski rõõmsalt tervitada: „Ütlen Sulle kohe
otse: Tere, Paavo!”
Paavo Kivise enda arvates õnnestus
tal suurem osa Eestis Lurichi kohta
olemas olevast materjalist kokku koguda. Aga Lurich oli suure osa oma elust
Venemaal, mitmetes Euroopa riikides
ja Ameerikas. Nii, et uurimata tahke on
veel küll ja küll...

Talutoiduvalmistamise sari
lõppes kalapäevaga
Kadri Kopso, Väike-Maarja Valla Infoleht nr 4 (194), aprill 2010:
Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi
projekt „Talutoiduga tugevaks“ hakkab
lõpule jõudma. LEADER-meetmest
toetust taotledes kavandasime läbi viia
viis õppepäeva ja välja anda neid kokkuvõtva ja kohalikke toiduainete tootjaid tutvustava brošüüri. Koolitustel
osalejate arvukuse põhjal otsustades
oleme tegutsenud edukalt.
27. märtsi kalapäev pani meie õppepäevade sarjale väärilise punkti.
Lõhnav, maitsev, huvitav, hästi arusaadav, tempokas, rahva- sh meesterohke.

Need sõnad tulevad kalapäeva kohta
esimesena meelde. Seni igasugustelt
muudelt tegevus-aladelt tuntud Hans
Kruusamägi tutvustas end seekord kalakasvatajana ja võlus kohaletulnuid
suurepärase kokana. Kolme tiheda tunni jooksul saime degusteerida 14 erinevat rooga ahvenast, forellist, paaliast ja
tuurast. Kusjuures marineeritud tuur
oli ainuke varemvalmistatud toit, kõik
ülejäänu: mitmel moel ahjus küpsetatud, suitsutatud ja soolatud kalad ning
tummine kalasupp, tehti valmis meie
silme all kohapeal.

Kiltsi lossis on konnad keldris!
Liina Tiimus, projekti administratiivjuht, Väike-Maarja Valla Infoleht nr 4
(194), aprill 2010:
Kiltsi lossi keldrikorruse ruumidest on arheoloogiliste uuringute ja
rekonstrueerimistööde käigus välja
veetud suur hulk pinnast. Selle tulemusena on lossi peamaja all avanenud
põnevad keskaegse munakivisillutisega ruumid. Tulevikus saab seal olema
muuseum Kiltsi mõisakompleksi külastajatele ja spordisaal kooliõpilastele.
Sel talvel maha sadanud paks lumi
on tasapisi veeks sulanud ja Kiltsi tiikide veetaset kergitanud. Kevade saa-

budes hakkasid Kiltsi lossi põranda alt
siit ja sealt välja pressima allikad. Kuigi
kõige madalama keldrikorruse ruumi
põranda alla ehitatud drenaaž töötab
täiel võimsusel ja juhib vee keldrist
toru mööda lossi taha tiiki, voolas allikatest keldrikorrusele umbes 30 cm
vett. Kõige krooniks ilmusid koos veega keldrisse ka konnad. Nüüdseks on
tiikide tamm üles tõstetud, et veetaset
alandada ja allikaid vaigistada. Insener
Virgo Eiche nuputab, kui palju ja kuhu
on tarvis veel drenaaži pikendada, et
tulevikus keldris selliseid uputusi ja
konnade asustusi vältida.

Põhja-Saksa Ringhääling jäädvustas
Krusensterni tegevust
Ilve Tobreluts, Väike-Maarja Valla Infoleht nr 1 (213), jaanuar 2012:
12. jaanuaril olid Kiltsi mõisas filmimas Põhja-Saksa Ringhäälingu (NDR)
esindajad. Võttegrupp tundis põhjalikku huvi admiral Adam Johann von
Krusensterniga seonduva vastu. Saksa
võttegruppi saatis Eesti Maaülikooli
Teadusloo Uurimise Keskuse direktor
Erki Tammiksaar.
Tammiksaar on Krusensternide teemaga väga hästi kursis ning on varem
ettekandega esinenud mitmel Kiltsi mõisas toimunud rahvusvahelisel

konverentsil. Seekord andis Erki Tammiksaar saate jaoks põhjaliku ülevaate
Krusensterni teadustööst.
“NDR-i toimetaja sõnul teatakse
Saksamaal küll väga hästi purjekat nimega Krusenstern, aga teadusmehest,
kelle järgi laev on nime saanud, teatakse märksa vähem. Seetõttu tuldigi
Eestisse seda lünka täitma ning Krusensterni tegevust laiemalt uurima ja
jäädvustama,” rääkis Erki Tammiksaar.
Lisaks Kiltsile filmiti veel Tallinna
Toomkirikus, kuhu admiral on maetud,
ja Eesti Ajalooarhiivis.

Esiplaanil Hans Kruusamägi kalaroogi valmistamas. Foto: Erakogu

VII Simuna kihelkonnapäevad
Väike-Maarja Valla Infoleht nr 6 (207),
juuni 2011:
27.-28. mail peeti Simunas 7. kihelkonnapäevi, millega tähistati 20 aasta
möödumist esimestest kihelkonnapäevadest.
Avasõnad ütlesid Simuna Vabadusausamba juures Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere vallavanemad Indrek
Kesküla, Andrus Blok ja Aarne Laas.
Lõbusat vaatemängu pakkusid Järva-Jaani priitahtlikud pritsimehed
etendustega „Ennetus eelkõige“ ja „Tuli
lahti!“. Kohal oli tuletõrjeauto „Ennetuse Eedi“. Õhtul said filmisõbrad retrokinos näha vanu multi- ja dokfilme,
reisialmanahhe ja ringvaateid.
Rahvamajas oli tõeline teatrimängu
päev, kus kolm kihelkonna näitetruppi
tõid lavale neli lavatükki. Simuna prit-

sumeeste näitering etendas O. Lutsu
„Kalevi kojutulekut“ ja „Valimisi“.
Ringi juhendas Simuna kooli direktor Ain Lembavere, kes ka ise üles astus; näitlesid Auli Kadastik, Riina Tülli,
Maie Rand, Tiia Luht, Kulle Põldmaa ja
Mart Pruul. Rakke noortekeskuse näitering tõi välja noortekomöödia „Mis
valemiga?“, Venevere näitering K. Liiva
lavatüki „Onu Alberto miljonid“.
Väike-Maarja muusikakooli õpilaste ja laululaste ühiskontsert Avanduse
mõisas oli muusikakooli hüvastijätt
oma senise koduga mõisas.
Kihelkonnapäevade finaaliks kujunes põnev tuleetendus koos pürotehniliste efektidega rahvamaja taga. Sellega
andis Simuna rahvas kihelkonnapäevade teatepulga üle Rakkele.

Eesti Rukki Selts pidas Väike-Maarjas
eesti rukki päeva
Hilje Pakkanen, Väike-Maarja Valla Infoleht nr 6 /207), juuni 2011:
14. juunil toimusid Väike-Maarjas
Eesti Rukki Seltsi, Baltic Agro ASi, Tartu
Mill ASi ja Simuna Ivax OÜ eestvõttel
Eesti Rukki suvepäevad ja õppepäev,
mis keskendus rukkikasvatamisele
suurtel pindadel.
Käidi uudistamas Simuna Ivaxi ruk-

kipõlde. Kohaletulnud rääkisid rukki
kasvatamisest, sortidest, rukki laiemast
kasutamisest – ikka selle eesmärgiga,
et meie toidu alustala – rukis – laiemat
kõlapinda leiaks.
Eesti Rukki Seltsi patroon Arnold
Rüütel andis 2010. a parimale rukkikasvatajale Hans Kruusamägile üle rukkiseltsi tänukirja.

Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi esimehed eri aegadest Mart
Lepik, Rein Orupõld, Priit Sõnum ja Jaak Läänemets vestlusringis meenutamas seltsimaja sajanda juubeli valguses seltsi taastamislugu ja arenguid
viimastel aastakümnetel. Foto: Ilve Tobreluts

Inglaste aiamajad
valmivad
Väike-Maarjas
Hilje Pakkanen, Väike-Maarja Valla Infoleht nr 5 (195), mai 2010
Vallavanem Urmas Tamm on eesmärgiks võtnud end põhjalikult kurssi viia valla ettevõtetega. Nii saimegi
kokku Baltic Log Cabins OÜ ettevõtte
juhtidega.
Baltic Log Cabins OÜ alustas oma
tegevust neli ja pool aastat tagasi 28.
novembril 4-5 töötajaga. Praegu on
töötajaid ligi 90. Töötajad käivad siia
Väike-Maarjast, aga ka Tamsalu ja Laekvere vallast. Ettevõte toodab freespruss
aiamaju Inglismaa turule. Väiksemad
on 2,5x2,5 meetri suurused ja suurimad
5,9x5 meetri suurused. Nõudlus nende
järele on suur.
Nagu ühest suust rääkisid nii ettevõtte iirlasest tegevjuht Eoin Murphy,
tehase juht Maido Jänes kui objekti
tootmisjuht Rasmus Jänes, et ootavad
pikisilmi uue tootmishoone valmimist,
misjärel saaks mahtusid veelgi kasvatada ja turu suurenevat nõudlust rahuldada.
Ettevõtte aastane käive on 80 miljonit krooni. “Ettevõttele pole rasked
ajad majanduses siiani mõju avaldanud ning inimesi koondama pole pidanud,” saab Eoin Murphy vallavanemat
rõõmustada. Õnneks pole ettevõttele
mõju avaldanud ka puiduhinnad, tarnelepingud on mitme puidufirmaga.
Kasutatakse ainult kuuske, kuna see
puu sobib kvaliteedi tagamiseks paremini kui mänd.
“Eks meil ole veidi kergem ka, turunduse pool on emafirma Dunster House
Ltd. peal,” räägib Maido Jänes. Päevas
toodetakse 30-40 maja, mis Riia sadama kaudu Inglismaale laevatatakse.
Esmaspäeval pannakse koorem Väike-Maarjast teele, neljapäeval-reedel
on inglastel majad juba käes.

Vallavolikogu
nimetas
rahvamaja ümber
seltsimajaks
Aare Treial, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, Väike-Maarja Valla Infoleht nr 10 (222), november 2012:
Väike-Maarja rahvamaja hoone
ehitati 1912. aastal Väike-Maaja Põllumeeste Seltsi majana. Rahvamaja
nõukogu ja Väike-Maaja Põllumeeste
Selts tegid vallavalitsusele ja -volikogule ettepaneku ajalooline nimi uuesti
kasutusele võtta.
Põllumeeste seltsi kirjast: „2012.
aastal täitub stiilsel ja auväärsel hoonel sajand seltsielu südames. Ajalooline Väike-Maarja seltsimaja on ausammas meie esivanemate sihikindlusele,
töökusele ja usaldusele, kandes endas
paikkonna virget vaimu ja tugevat elujõudu. Paikkonna kultuurilises kujunemisloos kandvat rolli mänginud maja
ehitati tulevikku vaatavate ja sirgeselgsete esimestest eestlastest koolmeistrite põlvkonna aktiivsel tegutsemisel.
Ümbruskonna asutustele ja ühingutele
avatud maja täidab eesmärki tänaseni.“
Vallavolikogu 25. oktoobri istungil
kinnitati meie rahvamaja uus põhimäärus – Väike-Maarja Seltsimaja põhimäärus. See tähendab, et ajalooline
nimi on taastatud.
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Väike-Maarja vald 25. aastapäeva künnisel
Omavalitsusliku elukorralduse kujunemisest ja arengust
Aastad 2010, 2011, 2012 – noppeid ja meenutusi

Mõne lausega
2010. aasta
Väike-Maarja vald võõrustas Eesti
valdade talimängude finaalvõistlusi.
Eestimaa Spordiliit Jõud kuulutas Väike-Maarjas läbi viidud Eesti valdade
talimängud aasta kõige paremini korraldatud spordiürituseks.
Tähistati Simuna kooli 320. aastapäeva. Käru külas peeti riigimees Juhan
Kuke 125. sünniaastapäeva konverents.
Lõpule jõudsid Kiltsi lossi renoveerimistööd. Kiltsi kool tähistas 155. aastapäeva. Mälestusüritusega Tallinna
Toomkirikus ja rahvusvahelise konverentsiga „Kiltsi mõis ja selle omanikud“
tähistati admiral Adam Johann von
Krusensterni 240. sünniaastapäeva.
Väike-Maarja piirkond sai augustitormides suuri kahjustusi: kirikutorn
kukkus ümber ning tugevasti kahjustusid majad ja metsad. Eda-Ines Etti andis koos sõpradega Ebaveres heategevuskontserdi kiriku tornikiivri taastamise heaks. Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves tutvus Väike-Maarjas

tormikahjustustega ja pidas heategevuskontserdil kõne. Soome lauljatar
Kirsi Ranto andis kaks kontserti VäikeMaarja kiriku taastamise heaks.
Siseminister tunnustas vallavanem
Urmas Tamme Politsei- ja piirivalveameti teenetemärgiga. Imelise vanaema tiitliga pärjati Helin Ristla. Muusikakooli õpetaja Raivo Narits valiti
maakonna aasta õpetajaks huvihariduse valdkonnas, aasta noorsootöötajaks
aga gümnaasiumi ja õppekeskuse huvijuht Helina Lükk. Sädeinimesena tunnustati Ene Preemi. Renoveeritud Kiltsi
mõis ja Kurtna külamaja olid Lääne-Viru Aasta teo nominendid.
Suleti Simuna päästekomando.
Toimus MTÜ Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Selts asutamiskoosolek. Vallavalitsus müüs Avanduse mõisa OÜ-le
Kuukala. Käru seltsimaja kinnistu kingiti MTÜ-le Käru Küla Selts.
Jätsime hüvasti Väike-Maarja esimese vallavanema Jüri Poolakuga.

2011. aasta
Endisele Kiltsi kooli direktorile, A. J. von
Krusensterni nimelise MTÜ juhile Lembit Keerusele omistati valla aukodaniku nimetus. Aasta Tegija 2010 auhind
anti maadlustreener Lembit Kalterile.
Maakonna “Tubli töötaja” aumärgi sai
OÜ Joosand Georgi söögitoa juhataja
Aivar Liivalaid, tunnuskirja abipolitseinik Lembit Ristla. Ester Mäed tunnustati tubli töö eest klubi Härmalõng presidendina. Riina Tülli valiti Eesti aasta
maaraamatukoguhoidja tiitli Lääne-Virumaa nominendiks.
Rahvusvaheliste maadlusvõistlustega Väike-Maarja spordihoones ja Georgi Kange rammuvõistlusega tähistati
Georg Lurichi 135. sünniaastapäeva.
Vägilased Baruto, Kanter ja Padar toetasid mitmete ettevõtmistega Lurichi
monumendi rajamist.
TV Pervõi Baltiiski Kanal tegi Kiltsi
mõisas võtteid Eestist pärit kuulsate
meresõitjate ja teadlaste Bellinghause-

ni, Kotzebue, Wrangelli ja Krusensterni
filmi jaoks. Raadio 4 tegi saate Adam
Johan von Krusensternist ja Kiltsi mõisast. Tallinna Merepäevadel käisid huvilised tutvumas neljamastilise parklaevaga „Krusenstern“. Olga Petrakova
Venemaa Riikliku Televisiooni telekanalist Kultuur kogus materjali Adam
Johann von Krusensternist valmiva neljaosalise filmi jaoks.
AS Vireen kinkis oma sünnipäeval
Väike-Maarja rahvale kirikukontserdi ja
annetas EELK Väike-Maarja kogudusele 830 eurot.
Simuna rahvamajas lõppesid renoveerimise I etapi ehitustööd. Eesti Post
jäädvustas Struve geodeetilise kaare
postmargiplokile. Äripäeva Lääne-Virumaa TOP-i edukaimaks ettevõtteks
tunnistati ReinPaul OÜ.
Jätsime hüvasti valla aukodaniku,
elupõlise tuletõrjuja Heldor Aarlaga.

2012. aasta
Leonida Rebane ja Kaido Höövelson
pälvisid Eesti Vabariigi teenetemärgid.
Ettevõtliku naise tiitliga pärjati Reet
Maadla. Eesti Kultuurkapitali restaureerimispreemia sai mõisaarhitekt
Nele Rohtla Kiltsi mõisahoone restaureerimistöö eest. Maakondliku tunnustuse pälvisid OÜ Puhastusekspert –
koolitussõbralik organisatsioon ja Tiina
Kunnberg – aasta õppija eripreemia.
EELK peapiiskop Andres Põder pühitses koos Viru praostkonna vaimulikega Väike-Maarja kiriku tornikiivri.
Väike-Maarja rahvamajas toimus
seltsimaja 100. juubelile pühendatud
konverents „Seltsitegevuse aastasada”.
Esitleti seltsimaja ajalooraamatut „Sajand seltsielu südames“. Juubeliürituste sarjas peeti stiilipidu „1912“, sarja

Tantsuseltsi Tarapita
juhendamisel õpiti
„Seltsimaja 100“
stiilipeo eel mitmetes tantsutubades
eelmise sajandi alguse seltskonnatantse ja räägiti
tolleaegsest moest.
Pildil tantsutuba
Liivaküla külamajas, esiplaanil Reet
Reimann ja Egne
Liivalaid.
Foto: Kadri Kopso

suure lõppsündmusena toimus aastasaja ball.
Maakonna kodanikeühenduste konverentsil autasustati tunnuskirjaga
„Sädeinimene 2012” Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi kui paikkonna seltsielu
edendajat ja vaimsuse kandjat. Tantsuseltsi Tarapita tantsujuhti, gümnaasiumi õpetajat Egne Liivalaidi tunnustati
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika
Seltsi Lokulauaga.
Lõpetati gümnaasiumi algklasside
maja rekonstrueerimistööd. Valla sotsiaalosakond sai 2 elektriautot. VäikeMaarjasse paigaldati elektriautode kiirlaadimispunkt. Eesti Päevalehe sporditoimetus käis tutvumas Väike-Maarja
valla spordieluga. Tallegg avas Kaarmal
renoveeritud broilerifarmi.

Suhetest sõprusvaldadega
HAUSJÄRVI VALD
2010. aasta jaanuaris käis Hausjärvi
haridus- ja kultuurijuht Markku Torttila
koos Hausjärvi koolijuhiga Väike-Maarjas Hausjärvi rahva poolt meie liuvälja
kasutajatele kogutud uiske ära toomas.
Väike-Maarjale kingiti 105 paari väga
heas korras erinevates suurustes uiske.
Selle vajaliku kingi võtsid vastu Indrek
Kesküla ja Ilve Tobreluts. Oktoobris
külastasid Väike-Maarja valda Hausjärvi volikogu esimees Kari Masalin,
vallavalitsuse juhatuse esimees Risto
Tiippana ja haldusdirektor Aleksi Heikkilä. Vallavanem Urmas Tamm ja Indrek
Kesküla tegid külalistele tutvustava

ringsõidu vallas, 16. oktoobril aga osaleti vastselt renoveeritud Kiltsi mõisas
toimunud rahvusvahelisel konverentsil
“Kiltsi mõis ja selle omanikud”.

aastapäeval haridusjuht Markku Torttila, kes tõi Hausjärvilt kaasa 300 eurose
stipendiumi, mis sel korral oli mõeldud
ühele tublile muusikakooli õpilasele.

2011. aasta septembris tähistati
Hausjärvil omavalitsusliku halduskorralduse 400. aastapäeva. Volikogu esimees Olev Liblikmann ja vallavanem
Indrek Kesküla külastasid sel puhul
Hausjärvit ning osalesid ka volikogu
istungil. Kohtuti varasemate Hausjärvi
poolsete sõprussuhete hoidjate Hannu
Mäkelä, Anna Kaarina Jaakkola jt. Detsembris käis Väike-Maarjas valla 20.

2012. aasta juunis viibisid 25. Pandivere päeval ja naisekandmise 15.
esivõistlusel Hausjärvi vallavanem
Päivi Terävä ja vallavalitsuse juhatuse
esimees Risto Tiippana. Kohtusid vallavanem Indrek Kesküla ja volikogu esimehe Olev Liblikmanniga ning osalesid volikogu ja vallavalituse esindajate
kohtumisel vallarahvaga.

PAIKi Leader-grupp Põhja-Soomes, polaarjoone taga asuvas Salla vallas. Väike-Maarjast olid grupis Liili Heinla, Tiiu
Maran, Riina Lukmann ja Hele Teidla.
Salla laadal said ka meiekandi kunstnikud-käsitöötegijad oma kaasasolnud
käsitöid müüa. Minnes ja tulles peatuti
Sonkajärvil. Vallavanem Simo Mäkinen
võõrustas gruppi oma talus.

Liisa Pirilä. Detsembris viibis PAIKi
piirkonnas külas Sonkajärvi esindus.
Külalised osalesid Väike-Maarja muusikafestivali kontsertidel ning valla 20.
aastapäeva pidustustel, kus Sonkajärvi
tervituse andis edasi vallavalitsuse liige Tuula Ulmanen. Lisaks pidustustele
külastati piirkonna külasid.

SONKAJÄRVI VALD
2010. aasta jaanuaris kogus ja saatis
Sonkajärvi kultuurijuht Eero Pitkänen
meie liuvälja kasutajatele 50 paari heas
korras ja erinevas suuruses uiske. Aprillis viibis Väike-Maarjas naisseltsi
külalisena viis Sonkajärvi kunstnikku
– Liisa Pirilä, Eero Sillanpää, Marija
Artikainen, Hilkka Eskerlinen ja Jaana Kelberg, kelle tööde näitus seati
üles rahvamaja jalutussaali. Külalised
osalesid ka “Väike-Maarja rahvatants
55” pidustustel. Juunis viibisid Leader-programmi koostöö raames PAIK-i
piirkonnas Sonkajärvi vallavanem Simo
Mäkinen, volikogu esimees Mikko Mustonen, naisekandmisvõistluse üks peakorraldajaid Olavi Ruotsalainen ja külade esindajad. Külalised osalesid Pandivere päeva Määri külakonverentsil,
Väike-Maarja lõõtsa- ja kapelliõhtul,
võistlesid naisekandmise küladevõistlusel, marssisid Pandivere päeva rongkäigus, kohtusid põllumeeste seltsi
esindajatega ja käisid Nadalama külas
ning Porkuni Pillaril. Naisekandmisvõistlustest võtsid osa soomlased Taisto Miettinen ja Kristina Haapanen ning
Joni Juntunen, kes võistles koos väikemaarjalase Gaide Ilvesega. Juulis käis

2011. aasta juunis oli Pandivere
päevade aegu PAIK-il külas Sonkajärvi
sõpruspiirkonna delegatsioon. Külalised marssisid pidupäevarongkäigus
ning osalesid Ebaveres tantsu- ja laulupeol. Naisekandmisvõistlusel osalesid
Taisto Miettinen ja Kristina Haapanen
ning Tapio Panttila, kes võistles koos
väikemaarjalase Helina Pärnamägiga.
Naisekandmise küladevõistlusest võttis osa ka Sonkajärvi võistkond. Juulis
olid Eesti parimad naisekandjad Alar
Voogla ja Kristi Viltrop ning võistkond
Sõbrad Sonkajärvil naisekandmise
MM-il. 10 Simuna kooli õpilast ja õpetaja Elle Alber aga olid Leader-programmi raames Sonkajärvil korraldatud
käsitööalases suvelaagris. Juhendajaks
Sonkajärvi teenekas kunstiõpetaja

2012. aasta juunis osalesid naisekandmise maailmameistrid Taisto
Miettinen ja Kristina Haapanen VäikeMaarjas Eesti esivõistlustel. Juulis oli
PAIKi piirkonna esindus külaskäigul
Sonakajärvi sõpruspiirkonnas. VäikeMaarja vallast osalesid ehitusnõunik
Kristiine Adamson ja OÜ Joosand esindaja Andri Part. Külastuse aeg kattus
naisekandmise MM-võistlustega, kus
Eestit esindasid Mauri, Marek ja Merlin Zahkna ning Renno Remmel. Septembris käisid Sonkajärvi valla 90.
juubelipidustustel vallavanem Indrek
Kesküla, vallavalitsuse liige Li-Ann
Lehtmets, arendus-ettevõtlusnõunik
Ene-Preem koos tütar Angega. Kuna
Indrek Kesküla ja Ene Preem olid Sonkajärvil esimest korda, tutvustati neile
ka põhjalikult valda.

SIRDALI KOMMUUN
2010. aasta septembris oli VäikeMaarja esindus kutsutud 3.-5. septembrini toimunud Sirdali päevadele. Kahjuks jäi sõit ära, sest just enne
seda laastasid augustitormid armutult
Väike-Maarjat ja tõid piirkonnale kaasa suurt majanduslikku kahju. Vallavalitsus pöördus sõprusvaldade poole
palvega abistada tormikahjustuste likvideerimisel. 22. septembril otsustas
Sirdali kommuun eraldada pikaajalisele sõpruspiirkonnale Väike-Maarjale

tormikahjustuste likvideerimiseks 50
000 Norra krooni, soovitades seda eelistatavalt kasutada lasteaia katuse remondiks. See oli sõprusvalla hindamatu abi meile väga raskel ajal!
2011. aasta septembris külastasid
volikogu esimees Olev Liblikmann, vallavanem Indrek Kesküla ning ettevõtjad
Sven Kesler ja Jüri Vilimaa sügisfestivali ajal Sirdali kommuuni. Kohtuti
vallajuhtidega, külastati ettevõtteid ja

kauneid paiku. Viimaste aastate suhted
Sirdali ja Väike-Maarja vahel on harvemaks jäänud ja külaskäigu eesmärk oli
suhteid värskendada ning leida edasisi
koostöösuundi. Nädal pärast külaskäiku Sirdalisse toimusid Norras kohalikud valimised. Uueks volikogu esimeheks sai Thor Jørgen Tjørhomi asemel
Jonny Liland. Vallavanemana jätkab
Kjell Arvid Berland.

2010.-2012. a valla infolehti ja muid ülestähendusi sirvis Ilve Tobreluts
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Väike-Maarja vald 25. aastapäeva künnisel
Omavalitsusliku elukorralduse kujunemisest ja arengust
Aastad 2013, 2014, 2015 – noppeid ja meenutusi

Väike-Maarja sai kaks jäätmemaja
Leie Nõmmiste, keskkonnanõunik,
Väike-Maarja Valla Infoleht nr 7 (230),
august 2013:
Väike-Maarja alevikus on valminud
kaks avalikku jäätmemaja – üks Pikk tn
7 (vallamaja taga), teine Lõuna tn 13A.
Jäätmemajad on taaskasutatavate jäätmete kogumiskohad, kuhu võib tuua
puhtaid segapakendi ja paber-papi
jäätmeid.

Jäätmemajad ehitas Tallinna firma
Veega Grupp OÜ. Ehitamist toetas SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus 7
689 euroga, valla omaosalus projektis
oli 855 eurot.
Loodetavasti soodustavad jäätmemajad taaskasutatavate jäätmete kogumist ning aitavad parandada jäätmete
kogumikohtade välisilmet.

OÜ Pandivere Vesi alustas
kaugloetavate veearvestite
paigaldamist
Gennadi Filippov, OÜ Pandivere Vesi
direktor, Väike-Maarja Valla Infoleht nr
9 (255), oktoober 2015:
OÜ Pandivere Vesi on asunud ellu
viima Ühtekuuluvusfondi 6. taotlusvooru projekti „Seadmete ja eriotstarbelise sõiduki soetamine Väike-Maarja
ÜVK süsteemi hooldamiseks ja opereerimiseks“. Projekti käigus soetatakse ja uuendatakse ÜVK infrastruktuuri
hooldamiseks ja haldamiseks vajalikku
seadmestikku ja tehnikat.
KIK-i poolt heaks kiidetud projekt
koosneb viiest hankest, mille kogumak-

sumus on 247 000 eurot. Projekti esimese osa – kaugloetavate veearvestite
ja lugemisseadmete soetamise hanke
edukaks pakkujaks tunnistati Kamstrup
AS, hanke maksumus on 52 741.50 eurot.
Esimene partii veearvesteid – 100 tk
– on tarnitud ning OÜ Pandivere Vesi
on alustanud nende paigaldamist. Esmalt paigaldatakse uued veearvestid
Väike-Maarja aleviku
Välja, Tare, Tare põik, Kolde, Renne,
Renneoru ja Oru tänavate eramajadele.

Väike-Maarja veemajandusprojekt
on ellu viidud
Kaarel Moisa, abivallavanem, VäikeMaarja Valla Infoleht nr 7 (230), august
2013:
OÜ Pandivere Vesi on koostöös Väike-Maarja Vallavalitsusega lõpetanud
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (ÜF)
toel Väike-Maarja ja Simuna aleviku
ning Triigi, Müüriku ja Ebavere külade
ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamise.
Projekti läbiviimiseks esitas OÜ
Pandivere Vesi SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele 2008. a rahastamistaotluse projekti kogumaksumusega ca
3,1 miljonit eurot, millest ÜF toetus oli
planeeritud 2,4 miljonit eurot. Selles
summas SA KIK toetuse ka eraldas.
Projekt kujunes kaheetapiliseks. I
etapp viidi ellu aastatel 2009-2011. Selle etapi raames ehitati ja rekonstrueeriti Väike-Maarja aleviku vee- ja reoveetrasse. Projekteerimis-ehitustöid viis
läbi konsortsium koosseisus AS Oma
Ehitaja ja AS Viimsi Keevitus. Ehitatirekonstrueeriti 7,8 km veetrasse ja 5,9
km kanalisatsioonitrasse ning rajati

kaks reovee ülepumplat. Nende tööde
maksumuseks kujunes ca 900 000 eurot
(ilma käibemaksuta). Kuna I etapi maksumus kujunes saabunud masu tõttu
planeeritust oluliselt odavamaks, siis
võimaldas KIK kasutamata vahendite
arvelt planeerida veemajandusprojekti
II etapi elluviimist.
II etapi ehitustööde hange jagati
neljaks osaks: I osa – Väike-Maarja reoveepuhasti rekonstrueerimine; II osa –
reoveetrasside rekonstrueerimine Triigi
külas ja Triigi ning Väike-Maarja vahelise survekanalisatsioonitrassi ehitus;
III osa – Simuna aleviku reovee isevoolsete ja survetrasside ning kahe reovee
ülepumpla rekonstrueerimine; IV osa
– vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Müüriku ja Ebavere külades.
I osa tööd teostas konsortsium RTS
Infraehitus OÜ ja Ehitusfirma Rand
ja Tuulberg AS. II, III ja IV osade tööd
teostas konsortsium AS Antaares,
T.A.K. Ehitus OÜ, Eesti Veeprojekt OÜ.
Tööde kogumaksumuseks ca 2,57 miljonit eurot.

Moskva režissöör Olga Petrakova (paremal) Kiltsi mõisapargis vestlemas
Lembit Keeruse ja giid Kadri Kopsoga purjelaeva "Krusenstern"
meekonnaliikmete Kiltsi külaskäigu ajal. Foto: Indrek Kesküla

Brüsseli ja Leuveni ülikoolide tudengid
tutvusid Väike-Maarjas kolhooside ajalooga
Marju Metsman, Väike-Maarja muuseumi juhataja, Väike-Maarja Valla Infoleht nr 6 (252), juuni 2015:
23. mail tutvusid 26 Brüsseli ja Leuveni ülikoolide sotsiaal- ja majandusgeograafia tudengit Väike-Maarja muuseumis ja alevikus kolhooside ajalooga. Tudengite õppekäiku korraldanud
õppejõud Nick Schuermans külastas
eelmisel reisil Eestisse ka Väike-Maarja muuseumi ja otsustas üliõpilastele
ühismajandite ajalugu Eestis just Väike-Maarja kolhoosi näitel selgitada.

Kolhooside teema tutvustamiseks
oli külalistel esmalt Väike-Maarja muuseumis võimalus osa saada kolhooside
loomise tausta, tegevust ja lagunemist
ning Eesti taasiseseisvumisel tekkinud
uut olukorda selgitavast esitlusest. Kolhoosi ajaloo püsinäitus Väike-Maarja
muuseumis illustreeris esitluses räägitut ja andis tudengitele hea ettekujutuse tollasest perioodist.
Jätkati jalutuskäiguga Väike-Maarja
alevikus, et näha kolhoosiajal valminud
ehitisi (elamuid, asutuste hooneid),

külastati Väike-Maarja seltsimaja kui
Väike-Maarja kolhoosi omaaegset esindushoonet ja 1990. aastal valminud
kontorit – praegust Väike-Maarja õppekeskust.
Tudengeid huvitas väga ka kolhoosi
lagunemisel tekkinud ettevõtete edasine tegevus ja tänapäevane elu VäikeMaarja piirkonnas.
Enamus tudengite õppereisi huvipunkte asusid Eestis, ümbruskonnas
külastati veel ka Porkunit ja Lasilat.

heliste rattaretk „Kuidas elad, Pandivere“ peatus mitmel pool vallas. Pandivere päeval salvestati ETV saade „Lauluga
maale“.
Kiltsis tähistati konverentsiga 210
aasta möödumist admiral A. J. von
Krusensterni juhitud ümbermaailmareisi algusest. Purjelaeva „Krusenstern“
meeskond külastas Kiltsi mõisakooli.
Peeti V Väike-Maarja Muusikafestival ja
II Vello Jürnale pühendatud vabariiklik
vokalistide konkurss.
Hans Kruusamägi ja Helges Toming
tõid veteranide olümpiamängudelt Torinost kuldmedalid. Korvpalliliit tunnistas Vaido Rego parimaks Eesti poiste treeneriks ja kinnitas ta Eesti U15

koondise peatreeneriks.
Avati Eipri külamaja. Valla külade nimekirja lisandus Sandimetsa küla. Vao
külas avas uksed Pandivere Pansion.
Simunas avati külmkuivatamistehas.
Raul Oja ja MTÜ Võnnusvere OK
eestvõttel avati mälestusmärk „Avispea
mõõk“. Trükist ilmus Porkuni vennatapulahingu 70. aastapäevaks kavandatud voldik. Esitleti endise Männisalu
küla lugu käsitlevat raamatut „Kaardimängus võidetud kaotatud küla“.
Meie hulgast lahkus Norras elanud
Väike-Maarja valla aukodanik Håkon
Rissmann-Bredesen.

Arvo Krikmannile. Väike-Maarjas peeti
XVI vabariiklik õpetajate rahvatantsufestival.
Eesti Maadlusliidu esindajad ja
maadlusveteranid külastasid Rakveres
toimunud Lurichi mälestusvõistluste
aegu Väike-Maarjat ja asetasid lilled
Lurichi mälestuskivile. Väike-Maarja
võttis Eesti maadlusveteranidelt üle
sümboolse teatepulga Georg Lurichile väärilise mälestussamba püstitamiseks.
Väike-Maarja vald osales „Maale elama“ messil Tartus, kogukonda esindasid Liivika Harjo, Kadri Kopso, Kristiine
Adamson, Ene Preem ja Indrek Kesküla.
Kadri Kopso eestvedamisel korraldati Alar Kotli teemapäevad VäikeMaarjas, Rakveres ja Tallinnas ning
gümnaasiumi algklassidemajas avati
arhitekt Alar Kotli elu ja loomingut

tutvustav näitus „Sümbolite arhitekt
Kotli“.
Treener Lembit Kalteri õpilane, Simuna maadlustüdruk Jonete Visnapuu
võitis Valgevenes Euroopa meistrivõistlustel sumos kuld- ja pronksmedali. Väino Stoltsen tuli sangpommi
rebimises oma vanuseklassis Euroopa
meistriks.
Seltsimajas peeti konverents „Eduard Leppik 90“. Tallinnas avati admiral
Adam Johann von Krusensterni bareljeef ja nimetati tema nimega väljak.
Pagulaskeskus kolis Ida-Virumaalt
Illukalt Vao külla. Baltic Log Cabins OÜ
tunnistati Lääne-Virumaa edukaimaks
ettevõtteks. Tallinna linnavalitsuse toel
sai MTÜ Meie Kiltsi rahvamaja saalile
uue põranda.
Meie hulgast lahkus endine valla
ehitusspetsialist Ants Haasma.

Eiskopi sõduripäevikutest koostatud
raamatut „Mõtle minule siin vaenuväljal“.
Simuna kool tähistas Simuna hariduselu 325. aastapäeva, Kiltsi kool
160./95. aastapäeva.
USA-s Orlandos toimunud ülemaailmse seeniorkorvpalliföderatsiooni 13.
maailmamängudelt toodi Väike-Maarja
valda kaks medalit: Sven Pugonen –
kuld; Hans Kruusamägi – hõbe.
Simuna tuletõrje 110. ja Simuna
Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi 5. aastapäeva tähistamisel avati pink elupõlise
tuletõrjuja, valla aukodaniku Heldor
Aarla mälestuseks.
Toimus Viru Instituudi ja VäikeMaarja valla ühine pärimuspäev „Virumaa on virulaste hoida. Pandivere
lood“. Tähistati valla aukodaniku Arno
Kasemaa 100. sünniaastapäeva. Ilmus
Asael Truupõllu raamat „Avispea küla
kannatuste aastad 1940-1945“.
Eesti Perearstide Selts valis Mall Lepiksoo perearstikeskuse viiendat korda
Eesti 40 parima perearstipraksise sek-

ka. Lääne-Virumaa aasta õpetaja galal
tunnistati elutöö auhinna laureaadiks õpetaja Reet Maadla. Tunnustuse
osaliseks said gümnaasiumi õpetajad
Aime Püvi ja Indrek Lillemägi ning Simuna kooli õpetajad Siiri Kanarbik ja
Eda Veskilt.
Motomees Indrek Mägi lisas oma
saavutuste kontole ka Läti meistritiitli.
Joosep Eesmäe noppis hooaja lõpuks
oma vanuseklassi Quad 100 masinaklassis nii Eesti, Läti kui ka Balti meistritiitli.
Simuna õpilased Jonete Visnapuu,
Holger Toots, Kristjan Jaago ja Andris
Pent võitsid treener Lembit Kalteri juhendamisel Euroopa noorte meistrivõistlustelt sumos 5 medalit.
Klarnetist Taavi Orro sai Vest-Agderi kunstistipendiumi. Gümnaasiumi ja
õppekeskuse õpetaja ja tugiteenuste
osakonna juhataja Merle Kiigemaa pälvis Maanteeameti Ida regioonis liiklusohutuse aasta koostööpartneri tiitli.

Mõne lausega
2013. aasta

Vabariigi aastapäevaaktusel anti Marju
Metsmanile üle valla aasta tegija tunnistus ja jäädvustati Eesti Minuti foto.
Kultuurkapitali elurõõmu preemiaga
tunnustati gümnaasiumi klassiõpetajat-huvijuhti, tantsuringide juhendajat
ja Eesti olümpiaakadeemia liiget Egne
Liivalaidi.
Peeti F. J. Wiedemanni keeleauhinna
asutamise 25. aastapäevale pühendatud kahepäevane rahvusvaheline konverents „Emakeelne Eesti, emakeelne
Euroopa II“. Konverentsil pidas kõne ja
istutas keeleauhinna aastapäevatamme Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.
Väike-Maarjas avati mudelihall. Ro-

2014. aasta
Valgetähe IV klassi teenetemärgi omanikuks sai Avispea küla talupidaja,
maaelu ja ühistegevuse edendaja, Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi esimees
Jaak Läänemets.
Maakonna 2013. a sporditeoks valiti
automudelispordi arendamine VäikeMaarjas Bruno Vaheri eestvedamisel.
Valla Aasta Tegijaks 2013 tunnistati
korvpallitreener Vaido Rego.
Euroopa Noorte Korvpalliliiga poiste U15 vanuseklassis võitis Euroopa
meistri kuldmedali Virumaa Pallimängude Kooli võistkond treener Vaido
Rego juhendamisel. Väike-Maarja
gümnaasiumi 6.-9. klassi poiste korvpallivõistkond tuli teist aastat järjest
Eesti meistriks.
F. J. Wiedemanni keeleauhind omistati Pudivere külast pärit kirjandusmuuseumi vanemteadurile, akadeemik

2015. aasta
Valla Aasta Tegija 2014 tunnistus anti
sümbolehitiste arhitekti Alar Kotli loomingu taastutvustajale Kadri Kopsole.
Kaitseministeerium austas hõberinnamärgiga Vistla memoriaali rajamise üht
eestvedajat Hanno Tamme, Valgetähe
teenetemärgi sai gümnaasiumi vilistlane Indrek Rohtmets, Päästeteenistuse aumärgi aga päästjad Helmut Hiietamm ja Ain Danilas.
Vaido Rego juhitud Eesti U16 vanuseklassi poiste korvpallikoondis tuli
Sofias Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni turniiril ülekaalukalt esikohale
ja kindlustas Eestile koha A-divisjonis.
Riigimees Juhan Kuke 130. sünniaastapäeva tähistati tema kodukohas
Käru külas ja Väike-Maarja seltsimajas. Filmirežissöör Jaan Kolberg esitles
koos Väike-Maarja gümnaasiumi õpilastega selleks puhuks valminud dokumentaalfilmi.
Eesti Rahva Muuseumi auhinna sai
Asael Truupõld kirjatükiga “Avispea
1941“. Porkuni lahingu 71. aastapäeval
esitleti Marju Metsmani eestvõttel Kurt
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Väike-Maarja vald 25. aastapäeva künnisel
Omavalitsusliku elukorralduse kujunemisest ja arengust
Aastad 2013, 2014, 2015 – noppeid ja meenutusi

Vao Soojatarbijate Ühistu
lõpetas oma tegevuse
Kaarel Moisa, abivallavanem, VäikeMaarja Valla Infoleht nr 11 (234), november 2013: Kui Väike-Maarja kolhoosi reformi tulemusena erastati kaugkütte-, vee- ja reoveesüsteemid ning Triigi
ja Simuna kolhoosid andsid need üle
valdadele, siis Vao kolhoosi reformikomisjon otsustas sooja- ja veevarustusega edasi minna ühistulises vormis.
Kõik, kes erastasid oma korteri, said
kohustuslikus korras kaasa ka tükikese
katlamajast, puurkaevust, reoveepuhastist, ja torustikest. Selle vara baasil
moodustati Vao Soojatarbijate Ühistu.
Sel aastal sai täis juba 20 tegutsemisaastat.
Kevadel aga saatis ühistu juhatus
vallale ettepaneku ühistu varad üle
võtta teatega, et ühistu lõpetab oma

tegevuse.
Ettepaneku tekstist:
Vältimaks sotsiaalset katastroofi , otsustati
Vao Soojatarbijate Ühistu osanike üldkoosolekul,
25. aprillil 2013, osanike poolt Vao Soojatarbijate Ühistu tasuta üleandmine Väike-Maarja vallavalitsusele. Majanduslike
raskuste tõttu ei ole ühistu võimeline tootma
ega müüma soojusenergiat, joogivett ning osutama kanalisatsiooniteenust.
Septembrikuu volikogu istungil võeti vastu otsus Vao Soojatarbijate Ühistu varad üle võtta.
31. oktoobril võeti varad ka reaalselt
üle. Vallavalitsus andis vee- ja reoveesüsteemid omakorda üle 100%-liselt
vallale kuuluvale OÜ-le Pandivere Vesi.

Vallavolikogus

Rakveres 6.-7. juunil 2015 aset leidnud kolmandal üle-eestilisel meeste tantsupeol MTP3
olid Väike-Maarja poisid ja mehed esindatud seitsme tantsurühmaga. Foto: Erakogu

2013. aastal

20. oktoobril toimunud kohaliku
omavalitsuse volikogu valimistel valiti
uus vallavolikogu koosseisus: Indrek
Kesküla, Tarmo Rebane, Siret Kotka,
Mall Lepiksoo, Reet Reimann, Raili
Sirgmets, Hans Kruusamägi, Avo Part,
Luule Matrov, Teet Paju, Siret Stoltsen,
Allan Alt, Ants Einsalu, Ene Preem, Jaanus Kull, Väino Haiba, Mart Pruul, Luule Horeb ja Jüri Elmend.
4. novembril
Uueks vallavolikogu esimeheks valiti
Ene Preem ja aseesimeheks Teet Paju.
21. novembril
Vallavolikogu valis vallavanemaks
tagasi Indrek Kesküla. Indrek Kesküla
asendusliige volikogus on Indrek Mägi.
Volikogu kinnitas uue vallavalitsuse
koosseisu, kuhu peale Indrek Kesküla
kuuluvad Li-Ann Lehtmets, Reet Maadla, Kaarel Moisa ja Urmas Reinart.
Kinnitati alaliste komisjonide koosseisud – hariduskomisjon: esimees

Reet Reimann, aseesimees Raili Sirgmets, liikmed Aivar Liivalaid, Kaja
Põldmaa, Liivika Harjo, Merje Leemets, Rein Möldre, Tiia Mänd, Meeli
Veia, Rutt Vilu ja Hannamari Soidla;
majanduskomisjon: esimees Avo Part,
aseesimees Väino Haiba, liikmed Ants
Einsalu, Ott Läänemets, Kalju Erras,
Jaak Aader, Sven Kesler, Hans Kruusamägi ja Jüri Elmend; kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjon: esimees Tarmo
Rebane, aseesimees Siret Stoltsen, liikmed Indrek Mägi, Marju Metsman, Külli
Urbas, Heili Nõgene, Ants Rikberg, Auli
Kadastik ja Vallo Taar; sotsiaalkomisjon: esimees Luule Matrov, aseesimees
Luule Horeb, liikmed Allan Alt, Mall
Lepiksoo, Merike Adamson, Riina Rajaste, Lembit Kopso, Anne-Liis Talu ja
Virge Lepa; revisjonikomisjon: esimees
Siret Kotka, aseesimees Jaanus Kull ja
liige Mart Pruul.

Väike-Maarjas taasasutati
Naiskodukaitse jaoskond
Ilve Tobreluts, Väike-Maarja Valla Infoleht nr 1 (235), jaanuar 2014:
Kolmekuningapäeval kogunes tosinkond hakkajat naist Väike-Maarja
muuseumi, et asutada Naiskodukaitse
Väike-Maarja jaoskond. Õieti on tegemist jaoskonna taasasutamisega, sest
esimest korda alustas Väike-Maarja
Naiskodukaitse jaoskond tegevust juba
1925. aasta 13. detsembril, olles tookord üks esimesena tegutsemist alustanud jaoskondi Virumaal.
Jaoskonna taasasutamine oli VäikeMaarjas küll kõne all ka 4-5 aastat tagasi, aga selle moodustamiseni tookord
veel ei jõutud. Nüüd koguneti seni Rakvere jaoskonna koosseisus tegutsenud

juba teenekate naiskodukaitsjate Anneli Mikiveri, Lea Matusoru, Kaja Tederi
ja Ursula Aali initsiatiivil taas, et panna
alus Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonnale.
See oli ajalooline hetk! Muuseumi
oli tulnud eestvõtjatele lisaks seitse
hakkajat naist: Eha Valdna, Piret Valdna, Sirje Tiimus, Taisi Tiimus, Mariella
Trei, Kerstin Sõber ja Ave Aas.
Väike-Maarja jaoskonna esinaiseks
valiti üksmeelselt Anneli Mikiver ja
aseesinaiseks Kaja Teder. Juhatuse liikmeteks said Ursula Aal, Sirje Tiimus
ja Kerstin Sõber ning asendusliikmeks
Ave Aas.

Korvpallipoisid tulid Euroopa Noorte
Korvpalliliiga võitjaks
Info Eesti Korvpalliliidu kodulehelt,
Väike-Maarja valla infoleht nr 5 (228),
mai 2013:
2.-4. mail Poolas Czluchowis toimunud superfinaaliga jõudis lõpule U14
vanuseklassi Euroopa Noorte Korvpalliliiga hooaeg. Eesti noortekorvpalli
jaoks enneolematu ja ajaloolise tähendusega teoga sai superfinaalis hakkama Virumaa Pallimängude Kooli meeskond, kes suutis liiga viieteistkümnendal hooajal esimese Eesti noorteklubina tulla oma vanusegrupi võitjaks.

Eesti noortekorvpalli ajalugu teinud
meeskonnas mängisid treener Vaido
Rego juhendamisel Väike-Maarja korvpallipoisid Ander Talu, Sten Saaremäel,
Henri Matikainen, Martin Ojamaa, Kerdo Kivivare ja Marti Alt ning Kristofer
Veismann, Ander Peiponen, Robin Kivi
ja Ranno Lauri Rakverest.
Meeskonna parimaks mängijaks turniiril valiti Ander Talu ja turniiri väärtuslikeimaks mängijaks – MVPks Sten
Saaremäel.

Kai Tomingas on tänavune Eestimaa Uhkuse auhinna saaja
Heili Nõgene, Väike-Maarja Valla Infoleht nr 11 (246), detsember 2014:
Eipri külaseltsi esinaine, Eipri külamaja toimimise ja külaelu eestvedaja
Kai Tomingas on tänavune Eestimaa
Uhkuse auhinna saaja, keda tunnustatakse üle-eestilisel heategevuslikul galal detsembri lõpus.

Kai on Väike-Maarja Põllumeeste
Seltsis taluturu ja taaskasutuskeskuse
eestvedaja, ema-vanaema-taluperenaine, kes valmistab piima- ja lihatooteid,
kasvatab aiasaadusi, toetab abivajavaid peresid, kirjutab külaelu edendajana projekte, korraldab laatasid ja teisi
sündmusi.

Suhetest
sõprusvaldadega

Taastatud Võivere tuulik
läheb vastu Struve aastale

HAUSJÄRVI VALD

Liivika Harjo, mittetulundusühing Võivere Tuuleveski, Väike-Maarja Valla Infoleht nr 12 (234), detsember 2013:
2013. a maikuu viimasel päeval sai
Võivere tuulik omale tiivad. Tiibade
saamiseks vajas tuulik väga paljude
inimeste tööd, toetust ja usku, et saada
tuulikule vääriline välisilme. Sellest on
möödas 60 aastat, kui Võivere tuulikul
viimati tiivad olid.
Euroopa geodeedid valivad igal aastal endale aasta geodeedi. Algav aasta
on Struve aasta! Hea meel on teatada,
et meie kõik saame seda tähistada igati

2014. aasta juulis olid Väike-Maarjas külas Hausjärvi vallavalitsuse juhatuse esimees Risto Tiippana ja vallavalitsuse asejuhataja Pekka Lokinperä.
Koos vallavanem Indrek Keskülaga
osalesid nad üldlaulu- ja tantsupeo
kontsertidel Tallinnas ning marssisid
koos väikemaarjalastega laulupeorongkäigus. Külalised kohtusid ka vallavolikogu esimehe Ene Preemi ja abivallavanem Kaarel Moisaga.

SONKAJÄRVI VALD
2013. aasta juulis käis naisekandmise MM-võistlustel Sonkajärvil koos
Eesti parimate naisekandjatega vallavanem Indrek Kesküla koos tütar Annalisaga. Eestit esindasid MM-il Alar
Voogla – Kristi Viltrop, Tamsalu valla
võistkond ja Väike-Maarjas edukalt
esinenud Ahti Männik, kes Sonkajärvil
võistles Tamsalu võistkonna neiuga.
2014. aastal Väike-Maarjas naisekandmisvõistlust ei korraldatud. Juulis
esindasid MM-il Eestit kõik 16 aastat
Eesti naisekandmise karussellil püsinud viljandlased Janno ja Anu Sild, kes
pärjati MM-il pikaajalisele naisekandmisele pühendumise eest „Voimakkain
kantaja 2014“ eriauhinnaga. Pärast
MM-i avaldas naisekandmisvõistluste
peakorraldaja Eero Pitkänen lootust,
et naisekandmisvõistluse traditsioon
Väike-Maarjas jätkub ja Eesti esipaar
on tulevastel MM-idel maailma parimaile naisekandjaile taas konkurentsi
pakkumas.
2015. aastal loobus Väike-Maarja
naisekandmisvõistluste
korraldamisest. Juulis saatis vald Sonkajärvile, 20.
naisekandmise MM-ile Eestit esindama teeneka naisekandmispaari Janno
ja Anu Silla Viljandist. Võistlus läks neil
edukalt, tulemuseks seenioride klassi
MM-kuldmedal.

Juba kümnendat aastat tunnustavad
TV3, EMT ja Elion Eestimaa uhkuse auhinnaga tublisid Eesti inimesi, kes on
teinud rohkem, kui neilt oodata oskaks.
Rahva seast laekunud vihjete hulgast
tegi žürii valiku ja kutsus kümme inimest tänuüritusele, et neid kogu Eesti
ees tänada.

vääriliselt! Suvel saab valmis Võivere
tuuliku eeskoda. Esimene eksponaat,
mis sinna üles seatakse, on Struve geodeetilise kaare interaktiivne lahendus.
Lahendus ise on valmis ja ootab pikisilmi enda eksponeerimist huvilistele.
Teine väga oluline sündmus toimub
maikuus, kui Simuna rahvamajas toimub Struvele, Tennerile ja geodeetilisele kaarele pühendatud õpilaskonverents, mis on lõpuüritus sellel sügisel
alanud õpilastele suunatud projektile
„UNESCO maailmapärand kohustab“.

Lurichi monumendi skulptuurne
osa sai pronksi valatud!
Ilve Tobreluts, Väike-Maarja Valla Infoleht nr 1 (247), jaanuar 2015:
30. detsembril 2014 saabus Väike-Maarjasse Lurichi mälestussamba
pronksist osa. Skulptor Lembit Palmi
modelleeritud Lurichi kuju valas pronksi Tartu firma OÜ Tormis Disain.
Skulptor Lembit Palm oli ka ise Väike-Maarjas vallavanem Indrek Kesküla
kõrval Lurichi kuju vastu võtmas. Lembit Palmi sõnul jälgisid nad südamevärinal kuju transpordiasendist lahti

pakkimist. Ja siis oli põhjust rahuloluks
– OÜ Tormis Disain töö on igati õnnestunud.
Mälestussamba skulptuurse osa
valmimisega on Lurichi mälestussamba püstitamisega jõutud poolele teele.
Ligi 2,5 m kõrguse ja pisut üle poole
tonni kaaluva kuju paigutas valla majandusosakond sobivale kohale hoiule,
kus ta jääb ootama oma lõplikku paigaldamist Väike-Maarja keskväljakule.

Huvitava Kooli mõttekoda koondas gümnaasiumi algklasside majja hulgaliselt osalejaid hariduse teemal kaasa mõtlema ja rääkima. Foto: Ly Ipsberg
2013.-2015. a valla infolehti ja muid ülestähendusi sirvis Ilve Tobreluts
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Koguduste teated
Väike-Maarja koguduses

Avispea koguduses

Simuna koguduses

Jumalateenistused pühapäeviti
kell 13.00
Kogudust teenib hooldajaõpetajana
Enn Salveste. Tel 5345 3967,
e-post: enn.salveste@eelk.ee
EELK Väike-Maarja koguduse aadress:
Tamme 3, 46202 Väike-Maarja, internetis: http://www.eelk.ee/vaike-maarja/.
Koguduse veebil saab Facebookis liituda grupiga „Taastame Väike-Maarja
kiriku!“

Jumalateenistused pühapäeviti
kell 10.30.
Koguduse vaimulik on
Eerek Preisfreund. Tel 323 5450.
Koguduse veebileht:
http://avispea.edicypages.com/et
Kiltsi osadusgruppi veab eest Riina Tali,
kokkusaamine toimub igal neljapäeval
kell 18.00 Kiltsi raamatukogus.
Jumalateenistused pühapäeviti
kell 11.00.
Koguduse õpetaja on Enn Salveste.
EELK Simuna koguduse aadress:
Allika 3, 46401 Simuna
Tel 5345 3967 või tel/fax 332 8021,
e-post: enn.salveste@eelk.ee
EELK Simuna ja Juuda koguduse arvelduskonto annetuste tarvis on: Swedbank IBAN: EE852200001120184054.

Õpetaja kõnetunnid on laupäeviti kell 12-15, pühapäeval tund enne jumalateenistust. Kiriklike talituste ja hingehoidlikel vajadustel on kokkuleppel õpetajaga
võimalik kohtuda teistel aegadel.
Kalmistumeistrite kontaktandmed:
Väike-Maarjas – Ruth Palmiste, tel 516 1809
Simunas – Helvi Vahter, tel 524 7944
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Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi
TAASKASUTUSKESKUS
Tamsalu mnt 1
on avatud
laupäeviti kell 10-13.
Info: tel 5656 4959 (Tiia)
Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi

TALUTURG
R, L 10-15

Väike-Maarja bussijaamas
Müügil kohalike tootjate
köögivili, piima- ja teraviljatooted,
hoidised, mesi, käsitöö.

Info: tel 526 0283

MÜÜA
kolmetoaline
möbleeritud
korter
Väike-Maarjas
Põhja tänaval.
Kontakt:
tel 5648 0612

OÜ Estest PR

Raamatupidamisteenus väikeettevõtetele,
korteriühistutele, FIE-dele
Algdokumentide korrastamisest
majandusaasta aruande koostamiseni.
Tel 5190 1120
e-post: taimi@hinnosaar.net
www.pearaamat.eu

Liinemõisa OÜ
võtab rendile või ostab põllumaad
Väike-Maarja vallas.
Priidik Preem, tel 5801 6368

O S TA B

metsa- ja põllumaad.
Info:

Detsember
93 Georgi Laar – 2. detsembril

80 Maimu Külanurk – 3. detsembril

92 Valve Kümnik – 25. detsembril

80 Valve Kaare – 7. detsembril

91 Aili Leemets – 17. detsembril

75 Aadu Toiger – 2. detsembril

89 Heino Sein – 30. detsembril

75 Eino Klement – 3. detsembril

88 Tatjana Kutuzova – 5. detsembril

75 Aare Kivi – 24. detsembril

88 Lille Kask – 5. detsembril

75 Maire Komp – 28. detsembril

88 Leida Kalvik – 14. detsembril

75 Leo Kerk – 29. detsembril

87 Zinovi Stets – 14. detsembril

75 Vello Murulaid – 29. detsembril

84 Viktor Abassov – 20. detsembril

70 Karin Veski – 2. detsembril

84 Lembit Solba – 30. detsembril

70 Valdek-Voldemar Kasemets –
17. detsembril

82 Piia Ever – 18. detsembril

70 Linda Ots – 18. detsembril

81 Otto Sikmann – 3. detsembril

70 Õie Ilves – 18. detsembril

Soovime õnne ja tugevat ter vist!
Väike-Maarja Vallavalitsus
NB! Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema sünnipäevaõnnitlus,
teatada sellest toimetajale tel 329 5759.

BonaDenta OÜ Tamsalu Hambaravi
kabineti vastuvõtu ajad
Esmaspäev 9.00-15.00 (hambaravi)
Teisipäev 9.00-15.00 (hambaravi)
Kolmapäev 9.00-13.30 (hambaravi ja protees)
Neljapäev 9.00-15.00 (hambaravi)
Reede 9.00-15.00 (hambaravi)

Ootame kõiki hammaskonna kontrolli!

Eriline jõulukink!

(NB! Eelmises infolehes oli eksikombel vale telefoninumber, vabandame!)

Info: telefonidel 323 0130 ja 511 8379

Oma pildiga padi,
kott, kaelarätik või põll.
Telli: www.lipuvabrik.ee/joulud

Mälestame

Kohalik põllumees

Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna …

võtab rendile
või ostab
põllumaid.

Müüa
lõhutud, kuivi
küttepuid Vaos.

Headel tingimustel hea hind.
Soovi korral ettemaks.

Pikkus ja kogus vastavalt
kliendi soovile.

Hind: 30 eurot/rm, üksiklapsevanematel 20 eurot/rm.

Kontakt: tel 501 3862

Kontakt: tel 5395 0313

Kontakt Rein Miller,
tel 5392 6640

kuupäevaks Ilve Tobrelutsu e-posti aadressil:
ilve.tobreluts@v-maarja.ee, tel 329 5759.
Toimetus võib tekste lühendada.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Trükitud:
Trükikoda TRÜKIS AS,
Pargi 27F, 41 537 Jõhvi.
Ilmub kord kuus, kuu lõpunädalal.
Tiraaž 2000 eksemplari.

olgu tervist ja õnne Sul veel ja veel …

telefonidel 504 5215,
514 5215 ja meiliaadressil:
info@est-land.ee

Müüa
kuivi ja tooreid
küttepuid.

Väike-Maarja Valla Infolehe väljaandja:
Väike-Maarja Vallavalitsus,
Pikk 7, 46202 Väike-Maarja,
tel 329 5750, www.v-maarja.ee
Toimetaja: Ilve Tobreluts
Toimetuse kolleegium:
Olev Liblikmann, Krista Ustav, Ellu Moisa,
Reet Eesmäe, Hans Kruusamägi.
Kaastööd ja teated palume saata hiljemalt 5.

Astu reipana edasi eluteel,

83 Linda Kullamägi – 9. detsembril

EELK Väike-Maarja koguduse annetusarve
nr Swedbankis on EE652200001120247658.

Pearaamat OÜ

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!

Daisy Mere
Andrus Neem
Valdek Jander

08.01.1962 – 17.10.2016
24.05.1968 – 18.10.2016
01.02.1946 – 02.11.2016

Väike-Maarja Hooldekodu
(Ravi 1, I korrus)

päevakeskuse kaudu on võimalik tellida Inkotoa pakutavaid

URIINIPIDAMATUSE ABIVAHENDEID:
• naha- ja haavahooldusvahendid,
• imavad aluslinad,
• mähkmed jm.
Isikliku abivahendi kaardi olemasolul kaup 40% soodsamalt.
Tellitud tooted tuuakse kohale 9. detsembril kell 9.00 – 12.00.
Tellimiseks ja infoks helistada telefonidel 326 1345 või 5656 4959

Simuna osavalla ruumides

saab tellitud tooted kätte 9. detsembril kell 13.00
Tellimiseks ja infoks helistada tel 5343 9837; e-post: t.ulle@inkotuba.ee
NB! Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva varem!

